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Estrutura deste Manual 
 
Antes de usar este equipamento, favor ler com atenção este Manual de Instrução e 
seguir as instruções nele descritas. 
 
Conteúdo 
 
Finalidade/ Visão Geral do Produto / Características 
Finalidade/Visão Geral do Produto...........................................................................4 
Características..........................................................................................................4 
 
Descrição das Partes 
Exterior (Frente / Traseira / Base / Interior da porta / Painel Frontal)................. 5 -8 
Acessórios................................................................................................................ 9 
Opções (disponíveis separadamente)....................................................................10 
 
Precauções 
Advertências.....................................................................................................11 -13 
Cuidados.................................................................................................................14 
Limpeza ...........................................................................................................14 -15 
Armazenamento .....................................................................................................15 
Descarte e Reciclagem ..........................................................................................15 
 

Checagem Periódica 
Falhas.....................................................................................................................16 
Checagem Periódica da função da Bateria......................................................16 -17 
Partes a serem periodicamente substituídas..........................................................18 
Substituição de fusível tipo de retardado................................................................18 
 

Ajuste de Funções Especiais 
Função de volume de memória.............................................................................. 19 
Nível da Taxa de Infusão....................................................................................... 19 
 

Procedimento da Operação 
Ao usar a bomba pela primeira vez........................................................................20 
1- Ajuste Inicial...................................................................................................... 20 

Prender a bomba na haste de infusão.............................................................. 20 
Conectar a Fonte de Energia CA e a conexão de aterramento................ 21 
Pressionar o botão [Power] (Energia)............................................................... 22 
Conectar o sensor de gotejamento (opcional).................................................. 23 
Ajustar o volume de gotejamento do equipo de infusão................................... 24 

2.- Montar e preencher o equipo de infusão  ....................................................... 25 
3. Colocar o tubo na bomba................................................................................... 26 
4. Fechar a porta.....................................................................................................27 
 Prender o sensor de gotas (opcional)...............................................................27 
5. Ajustar a Taxa de Infusão (mL/h)....................................................................... 28 
6. Ajustar o limite de Infusão (mL/h)............................................................... 29 -30 
7. Abrir a pinça rolete manual do equipo de infusão........................................ 30 
8. Conectar ao paciente..........................................................................................31 
9. Pressionar o botão [Start] (Iniciar) para começar a infusão............................... 31 
10. Infusão concluída..............................................................................................32 
11. Desligar da energia...........................................................................................33 



 3

 
Outras Operações 
 
Parar momentaneamente o fornecimento.............................................................. 34 
Purgar.....................................................................................................................34 
Mostrar na tela o tempo restante............................................................................34 
Limpar a tela da leitura do volume fornecido..........................................................35 
Bomba funcionando na energia CD........................................................................35 
Bomba funcionando com bateria interna...........................................................36-37 
Ajustar o nível de detecção de pressão da oclusão.......................................... 38 
Aumentar e diminuir o volume do som do alarme..................................................39 
Função de [Standby] Espera.................................................................................. 39 
Ajustar o brilho da tela do mostrador......................................................................40 
Histórico da operação............................................................................................. 40 
Conectar a bomba com a chamada de enfermeira................................................ 41 
Usar o aparelho para a transfusão de sangue....................................................... 41 
 
Como usar a Bomba TE- 172 
Painel Frontal......................................................................................................... 42 
Ajustar o modo peso do corpo........................................................................... 43 
Função da memória do modo peso do corpo.........................................................44 
 
Interface de Computador .................................................................................... 45 
 
Como lidar com Alarmes e Problemas ....................................................... 46 -51 
 
Equipos de Infusão Especificados ................................................................... 52 
 
Especificações  ..............................................................................................53 -55 
 
Características Funcionais........................................................................... 56 -57 
 
Suporte Técnico / Tabelas EMC                                                                    58 - 63 
 
Termo de Garantia ................................................................................................64 

 
 

 4

 
Finalidade/ Visão Geral do Produto/ Características 

 
Finalidade/ Visão Geral do Produto 
A Bomba de Infusão da Terufusion TE- 171 / TE- 172, foi projetada para a infusão de nutrição 
parenteral, de drogas vasopressoras, drogas depressoras, medicamentos de quimioterapia, 
drogas anti - cancerígenas, substâncias oxitócicas, anticoagulantes, drogas anestésicas, nutrientes, 
alimentos nutricionais e transfusão de sangue em Unidades de Terapia Intensiva (UTI) , Unidades 
de Cuidados Críticos (UCC), Unidades de Terapia Intensiva para recém Nascidos (NICU), salas de 
cirurgias ou alas hospitalares em geral.  
 
Este produto adota a mais recente tecnologia de dedilhamento peristáltico, chamado Sistema 
MIDPRESS, um mecanismo revolucionário para a infusão de solução sem pressionar 
completamente o tubo. Isto, por sua vez, torna a infusão altamente precisa, mesmo por longo 
tempo (>24 hs.), devido a reduzida deformação do tubo.  
Uma infusão altamente precisa, de ± 3%, é atingível com o uso dos Equipos para Infusão 
TERUFUSION tipo E para bomba de infusão. 
 
Características 
 
 Com o sistema MIDPRESS, pode-se alcançar uma precisão na taxa de fluxo alta, nas 

seguintes especificações: 
 
Menos que ± 3% Usando Equipos Terufusion de infusão tipo E especificados para 

bomba de Infusão.  
Menos que ± 5%  Usando Equipos Terufusion de infusão de outros tipos 

especificados para bomba de Infusão.  
 
 Ampla faixa de taxa de fluxo (0,1 - 1200 mL/h). 
 Modo peso do corpo (TE-172). 
 Porta de interface do computador RS-232C ou RS-485 (disponível no produto especificado) 
 Possuem três níveis ajustáveis de detecção de pressão da oclusão, no fluxo posterior à 

bomba. 
 A oclusão pode ser detectada em ambos os lados da bomba, fluxo anterior e posterior. 
 Um indicador claro de operação (equipado para fácil identificação da operação e estado de 

alarme). 
 Indicador de três níveis da capacidade da bateria. 
 Mostrador do tempo restante para a conclusão. 
 Ajuste de brilho da tela e indicador. 
 Fonte de luz, localizado dentro da porta, permite aos operadores substituir ou conferir o tubo 

de IV, no escuro. 
 Sensor de gotas (opcional), vem com uma característica adicional para advertir contra o livre 

fluxo e situação de recipiente vazio. 
 Função de Standby (Espera) da operação da bomba. 
 Três possíveis fontes de energia, CA, CD e bateria interna. 
 Função de checagem do histórico da operação. 
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Descrição das Partes 
 
Vista Externa Frontal   TE-171 

 
 
 
 
 
 
 
 
 Indicador de Operação 
- Infundindo – pisca em verde 
- Alarme – pisca em vermelho 
- Parar – não pisca 
- Parado: pisca em vermelho e verde, 

alternadamente. 
 

 
 Alavanca de travar a porta. 

 
 
 
Vista Externa Frontal   TE-172 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tela do Modo de Peso Corporal 
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Traseira 
 
 . 
 . 

 

Reentrância para suporte do tubo. 
Fixa o tubo do equipo IV. 
 
 
 
Botão de [Brightness] (Brilho] 
Ajusta o brilho da tela do mostrador e dos indicadores. 
 
Botão de [IV Set] (Equipo IV)  
Ajusta o volume das gotas do equipo de IV (15/20,60 gotas/mL). 
 
Conector do Sensor de Gotejamento 
Para a conexão do sensor de gotejamento (opcional) 
 
Conector de Chamada de Enfermeira 
Para conexão do equipamento de chamada de enfermeira  
via cabo de chamada de enfermeira (opção). 
 
 

Entrada Energia CD 
 
Botão de [History] (Histórico) 
 
 
 

 
 
 
Vista da Base Inferior 
 

 

 
 
 
 
 
 
Cobertura da bateria. 
 
 
 
Entrada rosqueada para a pinça da haste. 
 
 

 
 

Entrada de CA. 
Cada suporte contem dois fusíveis de (0,5A x 2) da fonte de energia CA. 

Conector de interface do 
computador (somente 
disponível em produto 
especificado) 

Conector equipotencial 
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Parte Interna da Porta  
 

Detector ar na linha.  
Detecta as bolhas de ar no tubo de IV 

 

 
 
Seção do MIDPRESS.   
Pressiona o tubo para regular o fluxo da solução 
de IV 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Alavanca de Liberação.  
Libera a pinça do tubo 

 

Detectores de Oclusão.  
Detectam a oclusão de ambas 
as linhas de infusão, anterior e 
posterior à bomba. 

 Pinça do tubo.   
A pinça fecha automaticamente  
o tubo de infusão quando a porta é aberta. 
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Painel Frontal TE 171 
 
Consultar a página 42 para ver o painel frontal do modelo TE 172 
 

Alarme indicador de [Oclusão]. 
- pisca quando é detectada uma oclusão na 

linha de infusão 
 
 
 

Alarme indicador de [Ar] 
- pisca quando uma bolha de ar  

- for injetada no tubo. 
 

Indicador de [Limite de Oclusão] 
- O alarme de detecção do nível de pressão de 
oclusão é mostrado como (H: alto; M: médio; e 

L: baixo). 
 
 

Alarme indicador de [Bateria baixa] 
- pisca quando a voltagem da bateria interna 

cai para um valor baixo. 
 
 
 

Alarme indicador de [Porta] 
- pisca quando a porta não está completamente 

fechada. 
 

Indicador [Taxa de Infusão] ml / h 
 

Tela do mostrador da taxa  
de infusão / limite de infusão 

 
Botão de [Rate/Limit] (Taxa/Limite) 

 

Botão de [ ∑mL /  Left]  
(Volume delivered/Time remaining)  

(Volume infundido/ Tempo restante) 
 

Indicador de [D. Limit mL] (Limite de dose mL) 
 

Botão de [Purge] (Purgar) 
 

Botão de [Power] (Energia 
 
 

Indicador de [Bateria] 

Volume de gotejamento do equipo IV 
- Mostra o número de gotas por mL para o equipo IV 

especificado, quando estiver usando o sensor de 
gotas (opcional). 

 
 
 
 
Alarme indicador de [Erro de Fluxo] Flow Err) 

- pisca quando ocorre erro de fluxo usando o sensor 
de gotejamento 
 

 
 
Indicador de [(Concluído] 

- pisca quando o volume total fornecido alcançou o 
pretendido limite de fornecimento. 

 
 
 
 
Tela do mostrador de [∑mL /  Left] 
(Volume delivered / Time remaining)  
(Volume Infundido / Tempo restante) 
- Mostra o total do volume infundido ou o tempo que 
resta para concluir a infusão da solução. 

 
 
 
 
Botões Seletores de valores 
 
 
Botão de [Start] (Iniciar) 
 
Indicador de [Iniciar] 
- pisca na cor verde durante infusão. 
 
Indicador de [CA/CD] 

- Acende quando a bomba está sendo operada por 
energia CA ou CD. 

 
 
 
Botão de [Stop/Silence] (Parar/Silencio) 

 

 

- Funciona em dois modos. Quando ocorre o carregamento, 
ela mostra o nível carregado. Quando a unidade está 
trabalhando com a energia da bateria ela mostra a 
capacidade restante da bateria. O indicador liga quando a 
bomba está conectada na fonte de energia CA ou CD, 
independente da energia estar ligada ou desligada, e 
indica se a bateria está sendo recarregada.  

 Indicador de [Stop] (Parar) 
- pisca na cor laranja quando a operação é interrompida. 
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 Acessórios 
 

 

 

 

 

Cabo de energia CA Pinça para haste Fusíveis 
 
 

 10

 
Opcionais (disponíveis separadamente) 
 

 
Sensor de Gotejamento (Código nº TE971) 

 

 
Cabo de energia CD 

 

 
 

Cabo de Chamada de Enfermeira 

 
 
Cuidado 
 
Quando conectar a bomba de infusão a um monitor médico externo usando a função 
comunicação externa da bomba de infusão, assegurar operação segura pela, por exemplo, 
verificação das especificações do fabricante do monitor e do fabricante do cabo de 
comunicação. 
 
Para assegurar a segurança do sistema, verificar se ambos estão em conformidade com as 
normas IEC 60601-1-1: 2000 e IEC 60601-1-2: 2001. 
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Precauções 
 
Advertências 
 As advertências e precauções abaixo devem ser levadas em consideração nas seguintes 

situações: 
 
1. Se qualquer solução entrar em contato com a entrada de energia 

CA, poderá resultar em um curto circuito. Ter certeza que o cabo 
conector de CA e o interior da entrada de CA não estão molhados 
quando forem conectados. 

 
 
2. Nunca usar esta bomba na presença de uma mistura anestésica inflamável com ar, oxigênio 

ou óxido nitroso. 
 
3. Todos os equipamentos eletromédicos (incluindo esta bomba de infusão) necessitam 

precauções especiais em relação à compatibilidade eletromagnética (EMC) e necessitam ser 
instalados e colocados em funcionamento de acordo com as informações EMC fornecidas na 
seção Suporte Técnico. 

 
4. Quando esta bomba estiver nos arredores de um dispositivo de cauterização elétrico sendo 

usado: 
O aparelho de cauterização elétrica é um dispositivo cirúrgico que utiliza uma corrente de alta 
freqüência para gerar alta energia para cortar ou coagular um tecido vivo. Se a bomba estiver 
nas redondezas usadas de dispositivos de cauterização elétricos, a bomba pode ter mau 
funcionamento devido aos ruídos de alta freqüência. Quando estiver usando a bomba perto de 
uma cauterização elétrica, favor entrar com os seguintes procedimentos e ações antes de usar: 

 
(1) A extensão do ruído de alta - freqüência varia para 

cada modelo de cauterização elétrica. Não usar a 
bomba juntamente com um dispositivo de 
cauterização elétrico com alto nível de ruído. 
(sistemas antigos). 

 

(2) Assegurar uma distância suficiente entre esta 
bomba e o cabo (suporte de cauterização, cabo de 
cauterização e cabo do contador de eletrodo) ou 
unidade principal de cauterização elétrica. 

Manter uma 
distância suficiente 

 
(3) A bomba e o dispositivo de cauterização elétrico deverão ser conectados em saídas 

elétricas diferentes. Assegurar que a bomba esteja conectada ao aterramento. 
 
5. Esta bomba de infusão não deve ser usada próxima ou empilhada sobre outro equipamento. 

Se for necessário o uso próximo ou empilhamento, observar atentamente que esta bomba de 
infusão opera normalmente na configuração na qual será utilizada.  

 
6. Equipamentos de comunicação portáteis e móveis de radio 

freqüência (RF) podem afetar esta bomba de infusão. Não usar, 
as bombas próximas a um telefone móvel, aparelho de rádio ou 
desfibrilador, pois geram alta freqüência. Manter a bomba, até 
onde for possível, longe de tais dispositivos, para prevenir um 
mau funcionamento. Checar se a bomba está apropriadamente 
conectada no aterramento e evitar usar a mesma saída de outros 
dispositivos. 
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7. Não usar esta bomba em salas de MRI, salas de alta-pressão ou lugares onde forem gerados 

altas radiações eletromagnéticas. 
 

8. De acordo com a norma IEC 60601-1-2: 2001 somente poderão ser utilizados aqueles 
acessórios, transdutores e cabos especificados neste manual, porque o uso de itens não 
especificados podem resultar em aumentos das emissões ou diminuição da imunidade desta 
bomba de infusão. 

 
9. Quando for usado o sistema de interface de computador, cauterizador elétrico, etc, podem 

afetar mais drasticamente a operação da bomba. Favor lembrar disto e checar 
periodicamente a operação normal da bomba. 

 

 
 Confirmar a segurança da operação quando for conectar esta bomba a um monitor médico 

externo através do conector de interface de computador, checando as especificações de 
compatibilidade do fabricante do monitor medico externo. 

 

 
 

 Quando for ligar a bomba, pressionar o botão [Power] (Energia) 
com a porta aberta. Assegurar que não há nenhum tubo do 
equipo dentro da ranhuras da guia de tubos enquanto a bomba 
estiver procedendo sua função de auto-checagem. Assegurar 
que todos os indicadores de alarme piscam e que o alarme soa 
quando a energia for ligada e a auto-checagem foi concluída. 
Se observar qualquer irregularidade, a operação deverá parar 
imediatamente e contatar seu representante técnico autorizado 
da Terumo. 

 
 

 

 Assegurar de somente usar os aparelhos de infusão especificados para esta bomba. 
(Consultar "Equipos de Infusão Especificados”) 

 

Se for usado qualquer equipo de infusão diferente do especificado, não há garantia para a 
exatidão da taxa de fluxo e função de alarme. 
 
 Quando a bomba for operada abaixo de 10 ºC, a exatidão da taxa de fluxo poderá ser um 

pouco mais baixa. 
. 
 Atenção para não colocar o equipo IV de forma invertida para a bomba poder operar 

normalmente. O sangue do paciente poderá ser aspirado para dentro do tubo. 
 
Durante a infusão, conferir regularmente a linha de infusão e o local de conexão no paciente. 
 
 Ter certeza que o tubo está corretamente ajustado nas 

aberturas da guia de tubos do detector de ar na linha e do 
detector de oclusão. Se não estiverem, os alarmes não 
funcionarão corretamente. 

 
Detetor de Ar  

na Linha 
 
 

Detetores 
de Oclusão 

 

 
 

Interruptor de 
Energia 
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 Assegurar que o tubo se assenta reto sobre a seção digital.  

Se o tubo não estiver assentado reto sobre a seção indicada 
e dentro das guias do tubo, o fornecimento desejado não 
poderá ser alcançado. 

 
 Esta unidade está provida de auto-diagnóstico e funções de 

alarme para proteger o paciente contra ocorrências 
perigosas, como alguma ocorrência incorreta causada por 
um erro de equipamento. Neste caso, a bomba pára o 
fornecimento da infusão e ativa os alarmes audíveis e 
visíveis, sob qualquer condição de falha. 

 
 
 
Rebaixo para Tubo 
Guia de tubo 
 
 
Seção do Tubo 
MIDPRESS 
 
Guia de Tubo 
 

Rebaixo para Tubo 
 
 

 
 Nesta bomba, uma pressão positiva é criada para dirigir a solução ao paciente. A bomba não 

foi projetada para detectar danos à linha de infusão, que podem resultar da pressão positiva, 
como um vazamento na linha ou uma ruptura do filtro. Durante a infusão, checar 
regularmente a integridade da linha de infusão. Para assegurar a boa conexão entre paciente 
e linha de infusão, recomenda- se o uso de conexões tipo luer macho-fêmea com trava. 

 
 Não conectar um equipo de infusão administrado de uma bomba de infusão a 

uma outra linha de infusão administrada somente por pinça rolete manual 
(infusão por gravidade), porque isto poderá influenciar na exatidão da infusão 
e nas funções de alarmes. 

 
 
 Quando o fluxo for obstruído devido a, por exemplo, dobras na tubulação 

ou entupimento da agulha ou filtro, a pressão na linha de infusão 
aumentará. A remoção subseqüente da obstrução permitirá que um " 
bolus " (bolo) (infusão temporária de excesso de solução) seja fornecido 
ao paciente. Se o fluxo for obstruído, pinçar a linha de infusão antes de 
entrar com ações corretivas necessárias. 

 

  
 
 Nunca modificar a bomba. 
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Cuidados 
 

   Atenção. Antes de usar, ler cuidadosamente o manual de instrução. 

   Esta bomba é do tipo CF. 

   Corrente Alternada 
   Corrente Direta 

 
  “Off “(Desligado) (somente para uma parte do equipamento) 

   “On” (Ligado) (somente para uma parte do equipamento) 

   Botão para alarme 

 
  Equipotencialidade 

IPX1   Protegida contra gotas de água. 
 
 Quando for usar esta bomba com energia CA, certificar se está usando uma tomada de CA 

conectada ao aterramento. 
 

 Firmar a bomba com segurança a uma haste de infusão e assegurar sua estabilidade. Se 
acontecer da bomba ser derrubada, ou sofrer qualquer batida forte, não utiliza-la. Contatar seu 
representante técnico autorizado da Terumo. 

 

 Antes de usar a bomba pela primeira vez ou quando for usá-la após um longo intervalo, 
recarregar a bateria interna para sua capacidade plena, conectando a bomba a uma tomada de 
energia CA, por pelo menos 15 horas, com o interruptor da bomba em [off] desligado. Se a 
bateria interna for recarregada insuficientemente, a bomba poderá deixar de operar ou não 
funcionar quando falhar o fornecimento de energia. 

 

 Se um alarme for ativado enquanto a bomba estiver em uso, entrar com ação corretiva, de 
acordo com as instruções dadas em “Como Lidar Com Alarmes e Problemas " 

 

 Nunca submergir a bomba em água. 
 

 Os equipos IV especificados devem ser usados somente uma vez. 
 

 Quando esta bomba de infusão for operada com energia CD, assegurar operação segura por, 
por exemplo, verificando as especificações do fabricante da fonte de energia CD. 

 

 Para assegurar a segurança do sistema, verificar que ele está em conformidade com as 
normas IEC 60601-1-1:2000 e IEC 60601-2-1:2001. 

 
 Somente utilizar o cabo CD especificado. Para detalhes favor consultar a página de itens 

opcionais (vendido separadamente). 
 
 
Limpeza 
 
Cuidados 
 Antes de limpar a bomba, verificar primeiro se o botão [Power] (Energia) da bomba foi 

desligado, e então desconectar os cabos de energia CA ou CD da bomba. 
 

 Se qualquer parte da bomba entrar em contato com, ou for molhada, com solução, 
imediatamente limpar aquela parte com uma gaze umedecida com água fria ou morna. 

 
 Limpar a entrada de CA, a entrada de CD, conector do sensor de gotejamento, detector de ar 

na linha, conector de chamada de enfermeira, detector de oclusão, encaixe de tubos e pinças 
de tubo da bomba em intervalos regulares ou quando eles entrarem em contato com alguma 
solução. Isto irá assegurar um bom desempenho e prolongar a vida útil do equipamento. 

 

 Certificar em secar a unidade antes de ser usada, especialmente as entradas CA e CD. 
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 Não usar álcool, tiner ou qualquer outro solvente orgânico quando for limpar a bomba. 
 
 Não esterilizar, ou autoclavar a bomba. 
 
 Não usar nenhum tipo de secador para ajudar secar a unidade. 
 
Abaixo, alguns exemplos de solução desinfetante que podem ser usadas para limpeza. Se for 
usada qualquer solução desinfetante, limpar tal solução desinfetante com uma gaze umedecida 
com água fria ou morna. Seguir as instruções para uso da solução desinfetante, bem como a 
proporção para diluição. 
 

Exemplo de soluções desinfetantes 
Gluconato de Clorohexidina  
Cloreto de Benzalcônio 

 
 
 
Armazenamento 
 
Cuidados 
 Evitar a exposição à água durante o armazenamento. 
 
 Não armazenar sob temperaturas extremas e umidade. 
 
 Não armazenar em locais empoeirados ou em locais onde a bomba poderá ficar exposta a 

forte vibração ou gás corrosivo. 
 
 Evitar a luz solar direta. Uma exposição a longo prazo sob a luz solar ou raios ultravioletas 

poderá descorar a cobertura. 
 
 
Descarte e Reciclagem 
 
 No caso de descarte ou reciclagem desta bomba, não esquecer em remover a bateria Ni/Cd. 
 
 Em relação à bateria, descartar sob sua responsabilidade, de acordo com as regulamentações 

locais, ou contatar seu representante técnico autorizado da Terumo. 
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Checagem Periódica 
 
Falhas 
 
Advertência 
 Se for detectada qualquer irregularidade no uso, parar imediatamente a operação e contatar 

seu representante técnico autorizado da Terumo. 
 
Cuidados 
 Se por exigência de seu local de trabalho a bomba precisar ser submetida a serviços de 

manutenção periódicos, favor consultar seu representante técnico autorizado da Terumo para 
executar este serviço. Esta bomba precisa de uma verificação anual para garantir sua 
operação segura e prolongar sua vida útil. 

 
 Só usar para substituição partes especificadas da Terumo. 
 
 Se ocorrer qualquer falha no equipamento, consultar seu representante técnico autorizado da 

Terumo para assuntos de conserto & serviços, e esclarecer o tipo de reparo. 
 
Nunca tentar desmontar ou consertar a bomba sozinho, porque isto poderá causar danos mais 
sério à unidade. Se a bomba for desmontada ou consertada por qualquer pessoa não treinada, 
usada para qualquer outro propósito diferente do especificado neste manual, favor notar que a 
Terumo não será responsável por qualquer problema no desempenho do equipamento ou mau 
funcionamento conseqüente disso. 
 
 Se a bomba for derrubada, ou submetida à batidas fortes ou danificada de qualquer forma, 

podem resultar falhas, até mesmo se não for detectado nenhum dano externo. Em tal caso, 
não usar a bomba e contatar seu representante técnico autorizado da Terumo para o conserto. 

 
 
Inspeção Periódica da Função da Bateria 
 
Cuidados 
 
 Mesmo quando não for usada por muito tempo, para prevenir sua deterioração, a bateria 

deverá ser carregada / descarregada pelo menos uma vez ao mês. 
 
 Desde que a bateria está sujeita a uma lenta deterioração interna, o mostrador do indicador de 

[Bateria] e a escala de tempo de operação podem não funcionar simultaneamente. 
 
Para conferir a deterioração da bateria, e manter a exatidão do mostrador do indicador de 
[Bateria], checar a bateria mensalmente ou de acordo com a "Tabela de Procedimentos de 
Checagem da Bateria”, como segue. 
Se for detectada qualquer irregularidade durante a checagem, a bateria precisará ser 
substituída. Contatar seu representante técnico autorizado da TERUMO. 
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Tabela de Procedimentos de Checagem da Bateria 
 

Procedimentos Irregularidade Ações Corretivas 
1. Ao conectar a fonte de 

energia CA, recarregar a 
bateria por 15 horas ou mais, 
quando a bomba estiver na 
condição de “Stop” (Parar). 
[Quando estiver usando uma 
nova bateria as 3 luzes 
acendem]. 

3 luzes de [Bateria] acendem  A bateria está deteriorada ou 
ocorreu alguma falha na unidade 
de recarregamento. 
Contatar seu representante 
técnico autorizado da Terumo 
para substituição / reparo. 

  
2. Operar a bomba com a 

bateria à 25 mL/h, e 
descarregar a bateria até 
terminar sua energia. 

[Quando estiver usando uma 
nova bateria, a bomba pode ser 
operada por cerca de 3 horas] 

A operação dura somente 2 
horas ou menos 

A bateria está deteriorada. 
Preparar a reposição da bateria. 
 

3 ou 2 luzes de [Bateria] 
acendem inicialmente, mas 
somente 1 luz pisca agora.  

A bateria se deteriorou, e precisa 
ser substituída. Contatar seu 
representante técnico autorizado 
da Terumo. 

  
3. Ao conectar a fonte de 

energia CA, recarregar a 
bateria por 15 horas ou 
mais, quando a bomba 
parar, estará na condição de 
“Stop” (Parar)  

[Quando usar uma nova 
bateria, as 3 luzes acendem]. 
 

As 3 luzes da bateria piscam. A bateria se deteriorou, ou 
ocorreu alguma falha na unidade 
de recarregamento. Contatar seu 
representante técnico autorizado 
da Terumo para conserto ou 
substituição. 

Somente 2 luzes acendem A bateria já está deteriorada. 
Preparar a reposição da bateria. 

Somente uma luz acende. 

 
Cuidados 
 

 Checar a bateria em uma temperatura ambiente de cerca de 25º C. 
 

 Quando a substituição da bateria nova estiver concluída, checar se a bateria está de acordo 
com a acima mencionada "Tabela de Procedimentos de Checagem da Bateria”. Se não foi 
checada de acordo com tabela acima, a capacidade correta da bateria poderá não ser 
mostrada. 

 
Inspeção semelhante também é recomendada quando a bateria é usada pela primeira vez, ou 
quando for usada após um longo intervalo de tempo. 
 

Se a bateria for recarregada insuficientemente, todas as luzes da [Bateria] podem se apagar, 
ou uma delas poderá piscar imediatamente após ser conectada à fonte de energia CA. 

 
Se a bateria estiver normal, uma das luzes se acende em, aproximadamente, 10 minutos 
depois de conectada à fonte de energia CA. 

 

 Se for observada outra irregularidade durante a inspeção acima, contatar seu representante 
técnico autorizado da Terumo imediatamente. 
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Partes a serem substituídas periodicamente 
 
As partes a serem substituídas periodicamente são aquelas que se desgastam normalmente 
com o uso. Estas partes normalmente precisam ser substituídas para manter a exatidão e o 
desempenho da bomba. Elas podem se deteriorar e desgastar gradualmente a partir do primeiro 
dia de uso. É necessário substituir as partes de acordo com a tabela abaixo mencionada. A 
tabela de “Tempo de Substituição” refere-se ao tempo decorrido desde a primeira vez que a 
unidade foi posta em uso. 
 
Nome das Partes/Unidades Tempo de 

substituição Critérios de Substituição 
Bateria 

De 1,5 a 2 anos 
Mesmo após recarregar a bateria, o 
indicador de [Bateria] pisca e soa o 
alarme da bateria. 

Motor da Unidade De 2 a 3 anos O alarme de [Erro de Fluxo] soa ou 
um som anormal é ouvido 

Painel de Operação De 1,5 a 2 anos Os botões não funcionam 
corretamente. 

Pinça da Haste 
De 2 a 3 anos 

A pinça não se fixa na haste de 
infusão e está visivelmente 
danificada. 

Sensor de Gotejamento 
(Opcional) De 2 a 3 anos 

Soa o alarme de [Erro de Fluxo] 
O sensor de gotejamento não se fixa 
na câmara de gotejamento. 

Borracha de vedação da porta De 2 a 3 anos Deformada ou danificada 
 
* O tempo para substituição varia na freqüência do uso de cada unidade. Para saber sobre as 

partes que devem ou não ser substituídas, favor consultar seu representante técnico 
autorizado da Terumo. 

* Em geral, a vida útil do equipamento é de 5 a 6 anos. Se o equipamento exceder sua vida útil, 
substituir todas as partes, i.e., recondicionar, ou parar de usar. 

 
Substituição dos Fusíveis  
 
Preparar dois fusíveis (250V, 0,5A) fornecidos junto à este produto. A substituição deverá ser 
feita de acordo com o seguinte: 
 
(1) Preparar os dois fusíveis fornecidos, (250V, 0,5A). 
(2) Destacar o suporte dos fusíveis da parte de trás da bomba, 

apertando ambas extremidades e puxando para fora o 
suporte dos fusíveis. 

(3) Tirar os fusíveis. 
(4) Conferir se os fusíveis estão queimados ou não. No caso de 

estarem queimados, substituir o danificado por um novo. 
(5) Prender o suporte de fusíveis 
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Ajuste das Funções Especiais 
 
As seguintes funções da bomba podem ser mudadas através dos botões de modo de seleção 
internos. Estes botões estão inicialmente ajustados ao modo padrão. Consultar seu 
representante técnico autorizado da Terumo se desejar mudar o modo. 
 
 
Função Memória de Volume  
 
< Modo padrão > 
 Após ligar a bomba, aparece na tela " 0 " para a Taxa de Infusão e limite de fornecimento. 
 
<Modo de memória> 
 Após ligar a bomba, aparece na tela a Taxa de Infusão e o limite de fornecimento 

previamente usado. Estes valores piscarão no painel da tela do mostrador.  
Pressionando o botão de [Start] (Iniciar), os valores param de piscar e a bomba começa a 
fornecer a solução. 

 Os valores podem ser mudados usando os botões dos seletores de valores. 
 Os ajustes usados da última Taxa de Infusão e limite de fornecimento serão salvos quando a 

infusão for parada, pressionando o botão de [Stop/Silence] (Parar/Silencio) 
 
 
 (TE-172) 
No caso do cálculo da taxa da dose previamente usada, os valores (taxa de dose, peso corporal, 
massa de droga e volume de solução) irão aparecer na tela quando a energia for ligada. 
 
 
Nível da Taxa de Infusão 
 
< Modo padrão > 
 A Taxa de Infusão pode ser ajustada em incrementos de 0,1 mL/h na faixa de 0,1 a 99,9 

mL/h, e incrementos de 1 mI/h na faixa de 100 a 1200 mL/h. 
 A leitura do volume fornecido é em incrementos de 0,1 mL na faixa de 0,1 a 99,9 mL. 
 
< modo nível 1 mLl/h > 
 A Taxa de Infusão pode ser ajustada em incrementos de 1 mI/h em toda a faixa. 
 A leitura do volume fornecido é em incrementos de 1 mL. 
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Procedimento de Operação 
 
Ler cuidadosamente a seção das “Precauções" antes de operar esta bomba. 
 
 
 

O uso da bomba pela primeira vez. 
 
Antes de usar a bomba pela primeira vez, ter certeza que os seguintes pontos foram seguidos. 
 
- Recarregar a bateria interna para sua capacidade plena, conectando a bomba a uma fonte de 

energia CA, pelo menos durante 15 horas, com energia desligada. 
 
1 Ajuste Inicial 
 
Prender a bomba a uma haste de infusão 
Usando a pinça de haste fornecida, prender a bomba corretamente 
na haste de infusão girando o parafuso central da pinça dentro do 
encaixe rosqueado no fundo da bomba. 
 
Cuidado 
Checar a estabilidade da haste de Infusão. 

 

 
Pinça da Haste IV 
Haste 
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Conectar a fonte de energia CA e conexão de aterramento 
 
- Conectar o cabo de energia CA na entrada 

de energia CA, na parte de trás da bomba, 
e conectar o plugue a uma tomada CA 
aterrada. 

- O indicador de [Bateria] irá acender, e 
indicará que a bateria está sendo 
carregada. 

 

 
 
 
Entrada CA 
 
 
 
 
 
 
Plugue Energia CA 
 
 

 
Cuidados 
 

 Assegurar que a unidade esteja aterrada corretamente. 
 Em caso de dúvida sobre o aterramento correto, só usar a unidade na bateria interna. 
 Quando conectar o cabo de energia CA à unidade principal, assegurar que a parte 

interna da entrada de energia CA está seca. 
 Se a bateria não for recarregada suficientemente, o indicador de [Bateria] pode não 

acender imediatamente após ser conectado a energia CA, ou poderá piscar. 
 Se a bateria estiver normal, a luz irá acender aproximadamente 10 minutos depois de 

conectada à energia CA. Confirmar isto. 
 Só usar o cabo de energia CA fornecido junto com a bomba. 
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Pressionar o botão [Power] (Energia) 
 Abrir a porta puxando a alavanca da trava da porta e não colocar ainda o tubo na bomba. 

Pressionar e segurar o botão [Power] (Energia) por pelo menos um segundo. 
 
 Todos os mostradores e indicadores piscam 

três vezes, e soa o alarme. 
 O “dedos” peristálticos MIDPRESS se movem 

momentaneamente. 
 Então, os indicadores de [Oclusão], [Ar] e 

[Porta] começam a piscar e o indicador de 
operação pisca em vermelho. 
(No caso de usar o sensor de gotejamento, o 
indicador de [Erro de Fluxo.] também pisca) 

 O indicador de [CA/CD] acende. 
 

 
Botão [Energia] 

 
 
Cuidados 
 
 Se for detectada qualquer irregularidade, desligar a bomba e não utiliza-la. 

Consultar seu representante técnico autorizado da Terumo para conserto. 
 
 Quando abrir a porta, prestar muita atenção para não prender seu dedo entre a 

bomba e o lado esquerdo da porta. 
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Conectar o sensor de gotejamento (opcional) 
 
 O sensor de gotejamento assegura que a bomba para 

e que o alarme é ativado no caso de fluxo livre 
acidental, erro de fluxo ou recipiente vazio. É 
recomendado que o sensor de gotejamento (opcional) 
seja usado como segurança adicional. 

 
 No caso do sensor de gotejamento (opcional) ser 

usado, inserir o plugue do sensor de gotejamento no 
conector do sensor de gotejamento, na parte traseira 
da unidade. 

Conector do Sensor de 
Gotejamento 

Sensor de Gotejamento 
 
 

 
 Alinhar a marca  no plugue do sensor de gotejamento para a marca  no conector do painel 

traseiro. 
 
 Somente quando o sensor de gotejamento estiver conectado, aparece no mostrador o volume 

de gotejamento ajustado de infusão. 
 
 
Cuidados 
 
 Somente usar o sensor de gotejamento (código N°: TE 971) para as Bombas modelos 

TE–171 / TE-172. 
 
 Não desconectar o plugue do conector do sensor de gotejamento durante a infusão. A 

bomba para e soa o alarme de [Erro de Fluxo]. 
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Ajuste do volume de gotejamento do equipo de infusão 
 
 Quando for usar o sensor de gotejamento, ajustar o volume de gotejamento do equipo de 

infusão usando o botão de [IV Set] (Equipo IV), localizado na parte traseira da unidade. 
 
A faixa da taxa de fluxo é determinada pelo volume 
de gotejamento do equipo de infusão usado. 

Botão IV set 

 
Sensor de Gotejamento 

Volume de 
gotejamento do equipo 

de infusão 

Faixa da Taxa  
de Fornecimento 

15 / 20 gotas mL 0,1 a 1200 mL/h 

60 gotas / mL 0,1 a 300 mL/h 

 
 
 
 
Cuidados 
 
 Se o botão de [IV SET] (Equipo IV) não for 

corretamente ajustado, não será detectada 
corretamente uma situação de erro de fluxo, fluxo 
livre, e compartimento vazio. 

 
 Assegurar que estão sendo usados somente os 

equipos de infusão especificados. (Consultar 
“Equipos de Infusão Especificados”).  
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2. Ajustar e Preencher com Solução o Equipo de Infusão 
 
 
1. Posicionar a pinça rolete manual entre a 

bomba de infusão e a ponta do conector do 
equipo de infusão, e fechar a pinça rolete 
manual. 

 

Pinça rolete  Bomba 

 
Ponta do conector 

 
 
 
2- Conectar o equipo de infusão ao 

recipiente da solução e então 
apertar a câmara de 
gotejamento e encher 
aproximadamente de um terço a 
metade com a solução. 

 
 
 
 
 

Câmara  
de Gotejamento 

 
 
 
 
 

Solução 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aprox.1/3 a 1/2 
 

 
3. Abrir a pinça rolete manual e encher o equipo de infusão com 

solução até a ponta do conector. 

 
 
4. Uma vez concluído o processo de preenchimento, fechar a 

pinça rolete. 
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3.  Colocar o Tubo na Bomba 
 

Confirmar se o tubo foi fixado seguindo os procedimentos 
corretos a fim de evitar que o tubo fique torcido ou dobrado. Se 
o tubo não estiver corretamente fixado, a Taxa de Infusão 
pretendida poderá não ser atingida. 

 
Pinça do Tubo (1) Alavanca  
  para Liberar 

 
Procedimentos para Colocação 
1. Mover a alavanca de liberação na direção mostrada pela seta até que se trave no lugar. 
2. Inserir firmemente o tubo ao longo da ranhura (lado superior) e profundamente no detector de 

ar na linha. Quando for usar o Equipo de Infusão Terufusion tipo E para bomba, posicionar o 
conector da junta superior bem na bomba. 

3. Ajustar o tubo na guia de tubo (lado superior) e então esticar o tubo o mais reto possível sobre 
a seção “dedo” (finger). 

4. Ajustar o tubo na guia de tubo (lado inferior). 
5. Inserir firmemente o tubo ao longo da ranhura (lado inferior). 
 

  

Conector superior 
 
 

------------------ (2)  Detetor de Ar na Linha  ---------------------- 
 
 
                                     (3) Guia do Tubo ---------------------- 
 
                         Seção do Tubo  MIDPRESS ----------------- 
 

                                      (4) Guia do Tubo   
 
 
                               (5) Ranhura no Corpo  
  principal inferior 
 
 

 
Equipo de Infusão  Equipo de Infusão tipo E 
Terufusion para bomba Terufusion para bomba 

 
 
Cuidados 
 Confirmar se o tubo está livre de torções ou dobras, se o tubo não estiver reto a Taxa de 

Infusão pretendida poderá não ser alcançada. 
 Confirmar se o tubo não está muito esticado pois isto poderá influenciar a exatidão. 
 Quando a mesma seção de tubo for usada por muito tempo, pode acontecer a 

deformação do tubo que resultará num desvio na taxa de fluxo. 
 O sistema MidPress oferece alta precisão da taxa de fluxo, minimizando a deformação 

do tubo, entretanto quando for usado durante mais de 24 horas, a taxa de fluxo poderá 
exceder a exatidão especificada. A fim de manter a exatidão da taxa de fluxo, são 
recomendadas as seguintes ações. 

 
< Usando equipo de Infusão Terufusion tipo E para bomba.> 
Substituir o equipo IV por um novo a cada 24 horas. 
< Usando equipo de Infusão Terufusion para bomba > 
Mover o tubo, pelo menos 15 cm a cada 24 horas, ou substituir o 

equipo IV por um novo. 
 
Pressionar levemente os dedos sobre os detectores de oclusão para 
certificar que eles se movem suavemente para dentro e para fora.  

 
 
 
 
Detectores  
de Oclusão 
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4. Fechar a Porta 
 
- Fechar a porta e pressionar firmemente para 

baixo a alavanca da trava da porta. 
- Por o tubo dentro do suporte de tubo na ranhura 

da alça de carregar. 
 
Cuidado 
 
Certificar que o tubo não está preso pela porta. 
 

 
 
Ranhura suporte 
de tubo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Alavanca de 
travar a porta 

 
 
Conectar o Sensor de Gotejamento (Opcional); 
 
- No caso de usar o sensor de gotejamento 
(opcional), apertar o sensor de gotejamento com 
os dedos, prender o sensor na câmara de 
gotejamento do equipo de infusão. O sensor deve 
ficar localizado entre o bico do gotejador da 
câmara de gotejamento e a superfície da solução. 

 
 
 
Cuidados 
 
 Quando o sensor de gotejamento estiver fixado, posicionar a câmara de gotejamento 

verticalmente. Se for posicionada inclinada, não há garantia do alarme de [Erro de 
Fluxo] funcionar. 

 
 Assegurar que o sensor de gotejamento não esteja exposto à luz direta do sol. 
 
 Assegurar que o sensor de gotejamento está localizado entre o bico do gotejador da 

câmara de gotejamento e a superfície da solução, para evitar que ocorra uma detecção 
incorreta. 

 
 
 
Adaptar o Sensor  
de Gotejamento aqui 

Bico de 
Gotejamento 
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5. Ajuste da Taxa de Infusão (mL / h) 
 
- Confirmar que a luz de [Taxa de Infusão] está acesa e ajustar a taxa em mL/h. 

Pressionar o botão [Up] (Para cima) ou o botão [Down] (Para baixo) para ajustar a 
Taxa de Infusão em mL/h. 

 
Modo Padrão 
 

Botões [Up] (P/cima) 

   
Botões [Down](P/baixo) 

   
0,1 a 99,9 mL/h 
Cada vez que o botão 
for pressionado 

O valor é mudado por 
incrementos de 10 

O valor é mudado por 
incrementos de 1 

O valor é mudado por 
incrementos de 0,1 

100 a 1200 mL/h 
Cada vez que o botão 
for pressionado 

O valor é mudado por 
incrementos de 100. 

O valor é mudado por 
incrementos de 10. 

O valor é mudados por 
incrementos de 1. 

 

 Ao manter o botão pressionado continuam mudando os valores e aumenta a taxa de mudança. 
 
Cuidados 
 

 Ajustar a Taxa de Infusão enquanto o indicador de [Parar] estiver 
piscando em laranja e a luz de [Taxa de Infusão] estiver acesa. 

 
 Se a luz de [Limite de Fornecimento] estiver acesa, pressionar o 

botão de [Tax/Limit] (Limite/Taxa) para mudar o mostrador para 
[Taxa de Infusão] e continuar com o ajuste da Taxa de Infusão. 

 
 
 
 A bomba não poderá ser iniciada enquanto a Taxa de Infusão estiver ajustada em  

0 mL/h. 
 
 No caso de, quando o equipo IV estiver ajustado, em 60 gotas/mL com o sensor de 

gotejamento, uma Taxa de Infusão maior que 300 mL/h não pode ser ajustado. 
 
Modo nível 1 mL/ h (modo alternativo) 

Botões [Up] (P/cima) 
   

Botões 
[Down](P/baixo)    
De 1 a 1200 mL/h 
Cada vez que o botão 
for pressionado 

O valor é mudado por 
incrementos de 100. 

O valor é mudado por 
incrementos de 10 

O valor é mudado por 
incrementos de 1. 

 
 Mantendo-se o botão pressionado o valor continua mudando e aumenta a taxa de mudança 
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6.  Ajuste do Limite de Infusão (mL) 
 
 
- Pressionar o botão [Rate/Limit] (Limite/Taxa), e usar os botões 

dos seletores de valores para ajustar o limite de fornecimento. 
 

 
 
 A taxa de ajuste do limite de fornecimento deverá ser “1 – 9999 mL ou “ - - - -“ (sem limite) 

Botões [Up] (P/cima) 
   

Botões [Down] 
(P/baixo)    
Cada vez que o botão 
for pressionado, 

O valor é mudado por 
incrementos de 100. 

O valor é mudado por 
incrementos de 10 

O valor é mudado por 
incrementos de 1. 

 
 

 Mantendo-se o botão pressionado o valor continua mudando e 
aumenta a taxa de mudança. 

 
 Se o botão de [ ] do lado direito for pressionado quando o 

limite de fornecimento for “0”, “- - - -“ (sem limite) poderá ser 
ajustado.  
Se for pressionado mais uma vez, “9999” mL poderá ser 
ajustado.  

 
Ajustando o limite  
de fornecimento 

 
A tela do mostrador automaticamente retorna à taxa de limite, uns 
10 segundos depois que o limite de fornecimento for ajustado. 
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Cuidados 
 
 O limite de fornecimento poderá ser ajustado ligeiramente abaixo da quantidade interna do 

recipiente de solução para que a função KVO possa funcionar. 
 
 Se a bomba começar a ser operada sem o ajuste de limite (- - - - ), o processo de infusão não 

irá parar até esvaziar o recipiente da solução e o alarme de [Ar] ser ativado. (Se estiver usando 
o sensor de gotejamento, a infusão para quando soar o alarme de [Erro de Fluxo]). 

 
 A bomba não pode ser ativada enquanto o limite estiver ajustado em “0” mL. 
 
 Ajustar o limite de fornecimento enquanto o indicador de [Parar] estiver piscando em laranja e 

a luz de [D. Limit] (limite da Dose) estiver acesa. 
 
 Se [D.Rate] (taxa da dose) estiver ligado, pressionar o botão de [Rate/Limit]  
 (Taxa/ Limite) para mudar o mostrador para [D.Limit] (limite da dose) e então ajustar o limite de 

fornecimento. 
 
 
7.  Abrir a Pinça Rolete do equipo de infusão. 
 
- Abrir a Pinça Rolete do equipo de infusão. 
- Assegurar que a solução não esteja gotejando dentro da 

câmara de gotejamento e nem esteja fluindo para fora da ponta 
do equipo de infusão. 

 
Cuidados 
 
 Se a solução estiver gotejando dentro da câmara de gotejamento ou da ponta, confirmar 

que: 
 
- está sendo usado um equipo de infusão especificado. 
- o tubo está adequadamente colocado. 
- o tubo se encontra em boa condição de uso. 
(desconectado, vazando, etc.) 
 
Caso contrário, a causa da falha poderá ser da bomba.  
Parar a operação e contatar seu representante técnico 
autorizado da Terumo. 
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8.  Fazer a Conexão com o Paciente 
 
- Fazer a conexão com o paciente. 
 
Cuidados 
 
 Assegurar que a bomba está na condição de [Parada] 
 
 A unidade não foi projetada para detectar se a solução 

está sendo infundida fora da veia de sangue. 
 
Verificar regularmente o local da punção e monitorar 
regularmente a condição do paciente.  

 
 
 
9.  Pressionar o botão de [Start] (Iniciar) para começar a infusão 
 
- Antes de iniciar a infusão checar novamente os ajustes para Taxa 

de Infusão e limite de fornecimento. 
- Pressionar o botão de [Start] (Iniciar). O alarme soa e o indicador 

de [Iniciar] e o indicador de operação piscam em verde durante a 
infusão. 

 

 
 
Cuidados 
 
 Observar se o indicador [Iniciar] e o indicador de operação estão piscando em verde. 
 
 O sistema de “dedo” peristáltico do TE-171 / 172 pode mostrar um intervalo irregular no 

gotejamento (gotejamento periódico → para → gotejamento periódico) dentro da câmara 
de gotejamento. Mas isto não é indicação de mau funcionamento. O fluxo para o 
paciente é mantido constante mesmo em tais casos. 

 
 Se ocorrer alguma falha durante a infusão, parar imediatamente a operação da bomba. 
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10.  Infusão Concluída 
 
- Quando o limite de fornecimento é alcançado, o alarme soa e o 

indicador de [Concluído] começa a piscar. 
 
Cuidado 
 
 Neste instante, a função de Manter a Veia Aberta (KVO-Keep-

Vein-Open) permite continuar a infusão nas seguintes taxas. 

 
 

Ajustando a Taxa de Infusão Taxa de KVO 
Mais alta que 1 mL/h 1 mL/h 
Mais baixa que 1 mL/h Taxa especificada 

 
- Pressionar o botão de [Stop/Silence] (Parar/Silencio) para 

silenciar o alarme. Observar que a função KVO continua 
operando. 

 
O indicador [Iniciar] e o indicador de operação continuam piscando 
em verde. 
 
 

 
 
- Pressionar novamente o botão de [Stop/Silence] (Parar/Silencio).  
 
O indicador de [Iniciar] e o indicador de operação desligam, e o 
indicador de [Parar/Silencio] pisca em laranja. A função de Manter 
a Veia Aberta (KVO) para de operar e a bomba também para. 
 

 
 



 33

 
11 Desligar a Energia 
 
- Para completar o processo de infusão, pressionar e manter 

pressionado o botão de [Power] (Energia) por pelo menos 2 
segundos. Todas as telas dos mostradores e indicadores se 
apagam, menos o indicador da [Bateria]. 

 
Cuidado 
 

Antes de soltar a pinça do tubo e remover o equipo de 
infusão, ter certeza de fechar completamente a pinça rolete.  

 
 
Se o equipo de infusão for removido ou se a pinça do tubo for liberada sem fechar 
completamente a pinça rolete, poderá ocorrer fluxo livre da solução.  
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Outras Operações 
 
Interrupção Momentânea no Fornecimento 
 
- Pressionar o botão de [Stop/Silence] (Parar/Silencio) para parar 

a infusão. Antes de reiniciar o fornecimento, verificar se a Taxa 
de Infusão e limite de fornecimento foram devidamente 
ajustados, e então pressionar o botão [Start] (Iniciar) para 
continuar a infusão. 

 
Cuidado 
 

 Se a energia for desligada, o volume total fornecido será 
apagado. 

 
 
 
Purgar 
 
1. Pressionar o botão de [Stop/Silence] (Parar/Silencio) para parar a infusão. O indicador de 

(Parar) pisca em laranja. 
 
2. Pressionar e manter pressionado o botão [Purge] (Purgar). 

Com o botão mantido pressionado, a bomba continua a 
infusão na taxa de mais de 500 mL/h e o alarme soa 
intermitentemente. O volume fornecido durante a purga é 
acumulado ao volume total fornecido. 

 

 
 
Cuidado 
A purga não pode ser processada durante a infusão ou enquanto o indicador de 
[Oclusão], [Porta], [Erro de Fluxo] ou [Concluído] estiver piscando. 
 
 
Mostrador do Tempo Restante 
 
Se o limite de fornecimento estiver especificado, então podeser 
mostrado o tempo restante para a conclusão da infusão. A cada 
vez que o botão de [ ∑mL/ Left] (∑mL/ Restante) for 
pressionado/liberado, o volume total fornecido e o tempo restante 
são trocados de um para outro. 
 
Cuidado 
Se “- - - -“ (sem limite) for ajustado para limite de 
fornecimento, a mensagem do tempo restante também será 
indicado por “- - - -“. 
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Apagar a leitura do volume fornecido 
 
- Parar a bomba e pressionar o botão de [∑ml/ left] (∑mL/ Restante) 

por pelo menos 2 segundos. Quando soar o alarme, a leitura do 
volume fornecido será apagada. A tela do mostrador do tempo 
restante é reajustada para o valor inicial. 

 

 
 
- Quando a infusão for reiniciada após ter apagado o volume total 

fornecido, a infusão é fornecida de “0” até o ajuste prévio para o limite 
de fornecimento. 

 
Se necessário, reentrar novamente a Taxa de Infusão / limite de 
fornecimento. 

 
 
Funcionar a bomba na energia CD 
  
- Para funcionar a bomba na energia CD, conectar o cabo de CD (o 

qual está conectado na fonte de energia CD) na entrada da tomada 
CD, na parte de trás da bomba. 

 
As luzes do indicador de [CA/CD] acendem enquanto a energia CD 
está sendo fornecida e a bomba é ligada. 

 
Cuidados 
 
 Favor notar que o adaptador de CA para a bomba de seringa Terufusion STC-521 não 

pode ser usado. 
 
 Jamais conectar simultaneamente ambas as fontes de energia AC e CD (12V-15V) à 

bomba de infusão. Esta bomba de infusão pode ser danificada ou pode afetar outro 
equipamento médico elétrico. 

 
 Usar uma entrada de CD de 12V somente com uma bateria externa de CD (12V-15V). 

Qualquer outra faixa de voltagem pode danificar a bomba. 
 
 
 

 
Entrada DC 
 
 

Cabo DC 
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Funcionar a Bomba com a Bateria Interna 
 
- A bomba muda automaticamente para a bateria interna 

quando cessa o abastecimento de energia CA ou CD, i.e., 
devido à falha de energia. Uma vez que cessa o 
fornecimento de energia AC ou CD, o indicador de [CA/CD] 
apaga. 

 
 
- Enquanto é fornecida a energia CA ou CD, a bateria interna é recarregada, independentemente 

da energia ON/OFF, e o indicador de [Bateria] acende. 
 
 
- Esta bomba pode operar por aproximadamente 3 horas com bateria interna.  
 
O grau de recarregamento é mostrado quando a bateria está recarregada e a capacidade é 
mostrada quando a bateria está sendo usada, ambos em 3 níveis pelo indicador de [Bateria]. 
 
- Se a capacidade da bateria interna cai para um nível 

baixo, o indicador de [Bateria] pisca e soa o alarme. 
Quando o alarme de [Bateria Baixa] for ativado, conectar 
imediatamente a fonte de energia CA ou CD. 

 
- Para uma referencia* da capacidade da bateria, é 

fornecida a seguinte indicação: 
 
 Quando 3 luzes acendem; 

tempo de operação de aproximadamente 160 minutos ou 
mais. 

 
 Quando 2 luzes acendem; 

tempo de operação de aproximadamente 80 minutos ou 
mais. 

 
 Quando 1 luz acende, e o alarme de [Bateria Baixa] não é 

ativado; 
 
... tempo de operação de aproximadamente 30 minutos 
ou mais. 

 

 
 
* Se for usada uma nova bateria com uma taxa de fluxo de 25 mL/h, recarregar por 15 horas ou 

mais em ambiente com temperatura de 25º C e com a energia desligada. 
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Cuidados 
 
 Quando a bateria estiver deteriorada devido ao processo normal de desgaste das 

baterias de Ni-Cd, o indicador de [Bateria] poderá indicar horas de operação mais 
curtas. Para monitorar a natural deterioração da bateria e manter a precisão do 
mostrador do indicador de [Bateria], proceder a uma checagem periódica a cada mês ou 
tanto. 

 
 Antes de usar a bomba pela primeira vez ou quando for usar a bomba após longo 

intervalo de tempo, recarregar a bateria interna para sua capacidade plena, conectando 
a bomba em um fornecedor de energia por pelo menos 15 horas. 

 
 Vários fatores podem afetar a exatidão do indicador de [Bateria], tais como temperatura 

ambiente, Taxa de Infusão, pressão de detecção da oclusão especificada, saída de 
comunicação. Durante a operação por bateria, ter certeza em monitorar o estado da 
bateria interna da bomba. 

 
 Se não for tomada uma ação corretiva após ter sido ativado o alarme de bateria baixa, a 

energia será automaticamente cortada. Se não for restabelecida a energia CA ou CD 
após soar o alarme de [Bateria Baixa], o alarme soará novamente em 2 minutos. 

 
 Se for observada qualquer irregularidade, parar imediatamente a operação, e contatar 

seu representante técnico autorizado da Terumo. 
 
 A bateria está sujeita ao processo normal de desgaste, por isso favor consultar seu 

representante técnico autorizado da Terumo para substituir bateria e conserto, quando 
necessário. 

 
 Assegurar em checar sempre, com regularidade, o estado de recarga da bateria. Se a 

capacidade da bateria interna estiver muito baixa, a bomba poderá parar de funcionar 
quando houver uma repentina falha da energia elétrica. 
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Ajuste do nível de pressão de detecção de oclusão 
 
- Quando pressionar o botão de [ ] na posição extrema direita, 

enquanto está pressionando o botão de [Rate/Limit] (Taxa 
/Limite), aparece P r E S no mostrador de [Rate/Limite] (Taxa 
/Limite). 

 
O sistema entra no modo ajuste do nível de detecção de oclusão. 
- Cada vez que for liberado o botão de [ ] ou pressionado 

simultaneamente com o botão de [Rate/Limit] (Taxa /Limite), o 
detector de pressão da oclusão muda entre três níveis 
possíveis. 

 
 
 

Pressão de  
Detecção de Oclusão 

Indicador de 
[Limite de Oclusão] Nível de Oclusão 

Baixa L 13,3-60 kPa, 100-450 mmHg, 0,1-0,6 kgf/cm2 

Média M 30-90 kPa, 250-675 mmHg, 0,3-0,9 kgf/cm2 

Alta H 60-133,3 kPa, 450-1000 mmHg, 0,6-1,4 kgf/cm2 

 
- A pressão especificada de detecção fica retida, mesmo quando 

a energia é desligada. 
 
- A pressão de detecção é ajustada no nível padrão “Médio” (M), 

quando o produto é fornecido. 

 
Cuidado 
 

No caso da detecção da pressão de oclusão ser ajustada no nível “Alto” (H), a pressão 
interna do tubo pode subir para um nível alto quando a linha de infusão estiver obstruída. 
Assegurar em monitorar a linha de infusão mais regularmente quando a bomba estiver 
ajustada no nível “Alto” (H). 
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Aumento e Diminuição do Volume do Alarme 
 
- Quando for pressionado o botão [ ] na posição extrema 

direita, enquanto está sendo pressionado o botão de 
[Rate/Limit] (Taxa /Limite), aparece o nível atual de volume do 
alarme na tela do mostrador de [Taxa /Limite]. 

- Cada vez que o botão [ ] for liberado ou pressionado, 
enquanto estiver pressionando o botão de [Rate/Limit] (Taxa 
/Limite), o volume do alarme muda entre os três níveis 
possíveis. 

 
 
- O volume especificado do alarme é retido mesmo quando a energia for desligada. 
 
- O volume do alarme é ajustado no nível padrão “Médio”, quando o produto é fornecido, e 

aparece no mostrador “b – 2”. 
 

Volume de Alarme Mostrador 

Baixo b – 1 

Médio b – 2 
Alto b – 3 

 
 
Função Standby (espera) 
 
O alarme inicial de aviso pode ser temporariamente desativado 
(“modo espera” (standby)) da seguinte maneira.  
No modo “Standby”, a bomba aguarda pela próxima operação sem 
ativar o alarme inicial de aviso. 
 
- Enquanto a bomba está pronta para a infusão, pressionar o botão 

[Stop/Silence] (Parar/Silencio) por cerca de 2 segundos para 
fazer o alarme soar e a função do alarme inicial de aviso fica 
desativada e o indicador de operação pisca em verde e vermelho 
alternadamente. 

 
 
- Quando o botão [Start] (Iniciar) ou [Purge] (Purgar} for pressionado ou qualquer alarme for 

ativado, o modo “Standby (espera)” é imediatamente cancelado. 
 
Cuidados 
 
 Enquanto qualquer alarme estiver ativado, a unidade não pode passar para o modo 

“Standby (espera)”. Antes de ajustar a unidade no modo “Standby (espera)”, silenciar o 
alarme e eliminar a causa do alarme. 

 
 A taxa de fluxo e o limite de fornecimento podem ser reajustados durante o modo 

“Standby (espera)”. Para começar a infusão, verificar se a Taxa de Infusão e o limite de 
fornecimento estão corretamente ajustados nos valores pretendidos, e então pressionar 
o botão [Start] (Iniciar) para começar. 

 
 

 40

Ajuste do Brilho do Mostrador 
 
- Com a energia ligada, ao pressionar o botão [Brightness] 

(Brilho), por aproximadamente 0,5 segundos, na parte de trás 
da unidade, a tela do mostrador e dos indicadores do painel 
frontal escurecem, e desliga o indicador de operação. 

 
- Pressionando mais uma vez o botão [Brightness] (Brilho) faz 

com que os mostradores e indicadores retornem à condição 
inicial. 

 
Cuidados 
 

 Se alguns dos indicadores escurecerem enquanto o botão de [Brighthness] (Brilho) é 
pressionado, o indicador de operação continua desligado mesmo durante a operação. 

 Se a energia for desligada depois que o mostrador e os indicadores tiverem escurecido, 
eles retornam à condição inicial quando a energia for novamente ligada. 

 Se qualquer alarme for ativado depois que o mostrador e os indicadores tiverem 
escurecido, eles retornam à condição inicial. 

 Enquanto qualquer alarme estiver ativado, o brilho não pode ser ajustado. 
 
 
 
Histórico de Operação 
 
- O histórico de operação é automaticamente armazenado e 

pode ser checado via painel frontal. Enquanto a energia 
estiver ligada e a bomba estiver na condição de parada, 
ao pressionar o botão de [History] (Histórico) na parte de 
trás da unidade, faz com que a unidade vá para o modo 
histórico, e pressionando novamente o botão faz a 
unidade sair do modo.  

 
Consultar seu representante técnico autorizado da Terumo 
para mais detalhes desta operação. 

 
 
- A memória eletrônica da unidade fica retida por mais de 2 anos, quando não ligada. 

Botão 
Histórico 



 41

 
Conexão da bomba com a chamada de enfermeira 
 
- Conectar o cabo de chamada de enfermeira (opcional) no 

conector de chamada de enfermeira na parte de trás da 
bomba. 

 
- Quando um alarme é ativado, um sinal (curto circuito de 5 

segundos) é enviado à chamada de enfermeira 
intermitentemente. Se aparecer na tela do mostrador “Erro” o 
sinal é enviado ao chamado de enfermeira continuamente. 

 
 
 
Cuidados 
 
- Usar somente os cabos de chamada de enfermeira especificados. Para detalhes 

consultar a página de itens opcionais (vendidos separadamente). 
 
- Quando conectar esta bomba de infusão a um alarme ou a uma lâmpada para usa-la na 

função chamada de enfermeira, assegurar operação segura pela, por exemplo, 
verificação das especificações do fabricante e verificação que elas excedam a taxa 
especificada da bomba (max. 1A, 12 VDC). 

 
- Para assegurar a segurança do sistema, verificar que está em conformidade com as 

normas IEC 60601-1-1: 2000 e IEC 60601-1-2: 2001. 
 
 
 
Uso para Transfusão de Sangue 
 
Conectar o tubo especificado (Tubo de Extensão SAFEED para uso com bombas) com equipos 
de transfusão. Conectar o Tubo de Extensão SAFEED para uso com bombas à bomba TE-
171/172 (Consultar na página 52 “Lista de Aparelhos de Infusão Especificados*). 
Isto pode ser usado da mesma maneira que uma bomba de infusão. Quando sangue é 
transfundido por esta bomba, a exatidão da taxa de fluxo pode ser um pouco menor. 
 
 
Cuidado 
 
Quando usar a bomba para transfusão de sangue, o sensor de gotas não poderá ser 
usado. 

Conector de chamada 
de enfermeira 

Cabo do Chamada de 
Enfermeira 
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Como Usar a Bomba TE-172 
 
A Bomba TE- 172 opera de forma semelhante à Bomba TE-171, exceto que está equipada com 
uma função que a habilita a calcular a taxa de fluxo, especificando a taxa da dose, peso corporal 
do paciente, massa da droga e volume da solução. As explicações da função do modo peso 
corpo são dadas abaixo.  
As outras especificações, exceto a da função de cálculo, são similares às da TE-171.  
 
Painel Frontal:  TE 172 
 

 
 [Dose Rate] (Taxa da Dose) (g/kg/min.) 

Ajusta a taxa da dose. 
 
 
 
 

 [B. Weight] (kg) (Peso Corporal) (kg) 
Ajusta o peso do corpo do paciente 

 
 
 
 [Drug Mass] (mg) (Massa da droga) (mg) 

Ajusta a massa da droga. 
 
 
 
 [Sol.Vol.] (mL) (Volume da Solução) (mL) 

Ajusta o volume da solução. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Botão de [Display On/Off] (Mostrador Liga/Desliga) 

Pressionar o botão por mais de dois segundos para ligar a tela 
do modo de peso corpooral  

 
 
 
 
 
 
 Botão de [Select] (Selecionar) 

Para selecionar o parâmetro apropriado a ser ajustado. 
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Ajuste do Modo Peso Corporal 
 
- Pressionar e manter o botão de [Display On/Off] (Mostrador 

Liga/Desliga) pressionado por pelo menos dois segundos para 
ligar a tela do mostrador do modo peso corporal. 

 
- Cada vez que o botão de [Select] (Selecionar) for pressionado, 

[Taxa de Dose], [Peso Corporal], [Massa de Droga] e [Volume da 
Solução] começam a piscar conforme o modo selecionado. O 
item que pisca indica que a seleção pode ser ajustada ou 
mudada. Especificar esses quatro parâmetros pressionando os 
botões [Up] (p/cima) e [Down] (p/baixo). 

 
 
Uma vez tendo sido ajustados esses parâmetros, a Taxa de Infusão é automaticamente 
calculada em mL/h e aparece no mostrador. 
 

Cada parâmetro pode ser ajustado nas seguintes faixas: 

 

Item Faixa de Ajuste Incremento 
Taxa da Dose 0,01- 99,99g/kg/min. 0,01 g/kg/min. 
Peso Corporal 0,1 –300,0 kg 0,1 kg 
Massa da Droga 0,1 –999,9 mg 0,1 mg 
Volume da Solução 0,1 –999,9 mL 0,1 mL 
 
Cuidado 
 
Se o resultado calculado da taxa de Infusão exceder 1200 mL/h, o 
mostrador de [Taxa/Limite] irá mostrar “- - - -“ indicando um 
estado de erro. Reajustar os valores apropriados. 

 
Fórmula de cálculo para a taxa de Infusão: 
 

Taxa de Infusão (mL/h)= Taxa Dose(g/kg/min) X Peso Corpo(kg) X Volume da Solução X 60 (*1) Massa da Droga (mg) X 1000 (*2) 
 
*1: coeficiente para converter “minuto (min.) em “hora (h)” 
*2: coeficiente para converter “mg” em “g” 
 
- Para retornar ao modo original, pressionar o botão de [Stop/Silence](Parar/Silencio). Então 

pressionar e manter [Display On/Off] (Ligar/Desligar Mostrador) por pelo menos 2 segundos. 
Então a tela do modo peso corporal desliga e os seletores de valores (Para cima) e (Para 
baixo) poderão agora ser usados para ajustar a Taxa de Infusão em mL/h e limite de 
fornecimento em mL. 
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Função da Memória no Modo Peso Corporal 
 
- Os últimos cinco parâmetros ajustados e 

previamente selecionados (taxa de dose, peso 
corporal, massa de droga e volume da solução) 
são salvos automaticamente e podem ser 
recuperados e mostrados usando-se o seguinte 
procedimento: 

 
1. Pressionar o botão de [Display On/Off] (Mostrador 

Ligar/Desligar) para ligar a tela do modo de peso 
de corpo. 

 
2. Enquanto estiver pressionando o botão de 

[Display On/Off] (Mostrador Ligar/Desligar), 
pressionar o botão [Select] (Selecionar). 

 
3. Cada vez que o botão de [Select] (Selecionar) 

for pressionado enquanto o botão de [Display 
On/Off] (Mostrador Ligar/Desligar) estiver 
pressionado, são mostrados, um após o outro, 
os últimos 5 parâmetros ajustados e previamente 
selecionados 

 
4. Soltando ambos os botões de [Display On/Off] e 

[Select] causa com que os valores mostrados 
sejam os parâmetros atuais a serem usados. 
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Interface para Computador 
 
- A interface para computador somente está disponível em modelos selecionados. 
 
- O estado de operação atual da bomba pode ser monitorado via 

monitor médico externo pela conexão através de cabo de 
interface para computador à bomba. 

 
 Parâmetros/Especificações de Comunicação 
 

 

Método de Comunicação 
Velocidade de Transmissão 
Sincronização 
Cheque de paridade 
Bit de dados 
Bit de iniciar 
Bit de parar 

RS- 232C (sob encomenda) ou RS- 485 
9600 bps (sob encomenda) 
Assíncrono 
Nenhum (sob encomenda) 
8 bits (fixados) 
1 bit (fixado) 
2 bits (sob encomenda) 

 
Para informações mais detalhadas, consultar o manual de “Protocolo de Interface do 
Computador”. 
 
Advertências 
 
 Quando conectar o produto com outros dispositivos, prestar muita atenção para os 

seguintes pontos: 
 
1. O uso da bomba nas proximidades de dispositivos de cauterização elétricos, telefones 

móveis, aparelhos de rádio, desfribriladores, etc., poderá afetar a função da bomba 
especialmente durante a comunicação externa. Assegurar que a bomba seja 
regularmente monitorada para evitar seu mau funcionamento. 

 
2. No caso da bomba estar conectada com um monitor médico externo, consultar o 

fabricante para especificações de comunicação, a fim de assegurar uma segura e 
apropriada comunicação de informação entre ambos os equipamentos. Quanto ao cabo 
de conexão, usar um produto compatível EMI. 

 
3. Antes de conectar a bomba a um monitor médico externo, assegurar a segurança do 

sistema pela verificação de sua conformidade com ambas as normas IEC 60601-1-1: 
2000 e IEC 60601-1-2: 2001. 

 
 Assegurar que a tampa de proteção esteja colocada sobre o conector de interface 

quando este não estiver em uso. 
 
 
Cuidado 
 
Durante o processo de comunicação, o tempo de operação efetivo da bateria interna fica 
mais curto. 

Conector de 
interface para 
computador 

Cabo de interface  
para computador 
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Como Lidar com Alarmes e Problemas 
 
Se surgir algum problema, tomar as seguintes ações corretivas.  
Se o problema não for solvido apesar de ter sido tomada a ação apropriada, consultar seu 
representante técnico autorizado da Terumo tão logo possível. 
 

Sintomas Causas Ações Corretivas 
A bateria não recarrega mesmo 
quando ela esteja conectada na 
fonte de energia CA. 
 
 
 
Ou o indicador de [CA/CD] não 
acende quando a energia é 
ligada. 

 O cabo de energia não está 
firmemente conectado na 
entrada de CA, ou não há 
fornecimento de energia CA. 

 

 Checar as conexões ou o 
fornecedor de energia CA. 

 O cabo de energia CA está 
desconectado internamente. 

 
 

 Substituir o cabo de energia CA 
por um novo fornecido pela 
Terumo. 

 
 Um fusível está queimado.  Substituir por um fusível 

especificado. 
 

 
A bomba não pode ser ligada 
quando estiver usando a bateria 
interna. 
 
 
 
Ou o tempo de operação da 
bateria interna encurtou. 

A voltagem da bateria interna 
está baixa. 

Recarregar a bateria por 15 
horas, pelo menos, conectando 
a bomba a uma fonte de energia 
CA. 
 

 
 
 A bateria interna deteriorou. 

 Parar de usar a bomba e 
substituir a bateria com seu 
representante técnico 
autorizado da Terumo. 

 
 
A bateria não pode ser carregada 
mesmo quando está conectada a 
uma fonte de energia CD. 
 
 
Ou o indicador de [CA/CD] não 
acende quando a energia está 
ligada. 

 O cabo de CD não está 
firmemente conectado na 
entrada de CD, ou a energia 
CD não é fornecida. 

 

 Checar as conexões ou a fonte 
de energia CD. 

 Não é fornecida a energia CD 
especificada. 

 Fornecer à bomba energia CD 
entre 12V – 15V. 

 O cabo CD está internamente 
desconectado. 

 Substituir o cabo CD por um 
novo fornecido pela Terumo. 

 
 
Indicador de [Bateria] 
 
O mostrador não corresponde à 
escala do tempo de operação. 
 
As três luzes do indicador de 
[Bateria] começam a piscar. 
 
As três luzes do indicador de 
[Bateria] não acendem mesmo 
depois de carga total de 15 
horas. 

 
 
 
 A bateria interna está 

deteriorada ou defeituosa. 

 
 
 
 Verificar a bateria interna, e se 

necessário, conserta-la ou 
substituí-la por uma nova. 
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Sintomas Causas Ações Corretivas 

A infusão não pode ser iniciada e 
o alarme soa quando é 
pressionado o botão de [Start] 
(Iniciar) 

 A Taxa de Infusão, o limite de 
fornecimento, a taxa da dose, o 
peso corporal, massa da droga 
ou volume de solução não 
estão corretamente ajustados. 

 Checar os ajustes. 

 
O indicador de operação pisca 
em vermelho, e o alarme soa 
intermitentemente. 

 A bomba é deixada fora de 
operação por mais de dois 
minutos quando ela está pronta 
para fornecer a solução. (Inicia 
a função do alarme de aviso). 

 Pressionar o botão [Start] 
(Iniciar) para começar a 
infusão. 

 
O indicador de alarme de 
[Oclusão] pisca, o indicador de 
operação pisca em vermelho, o 
alarme soa e a bomba para. 
 

 O tubo está obstruído. 
 A linha de infusão está 

obstruída no filtro, na agulha, 
etc... 

 A pinça rolete manual está 
fechada. 

 Um equipo de infusão não 
especificado está sendo usado. 

 O equipo de infusão não está 
corretamente colocado. 

1. Pressionar o botão de 
[Stop/Silence] (Parar/ Silencio) 
para silenciar o alarme. 

2. Fechar a pinça rolete manual. 
3. Abrir a porta, soltar a pinça do 

tubo empurrando a alavanca 
de liberação. 

4. Remover o tubo, checar a linha 
de infusão e livrar-se da causa 
da oclusão. 

5. Se for usado um equipo de 
infusão não especificado, 
substituí-lo por um 
especificado. 

6. Prender devidamente o tubo 
na bomba. 

7. Fechar a porta e a alavanca da 
trava da porta firmemente. 

8. Abrir a pinça rolete manual. 
9. Verificar se a Taxa de Infusão 
e o limite de fornecimento estão 
corretamente ajustados e então 
pressionar o botão de [Start] 
(Iniciar). 

O indicador de alarme [Ar] pisca, 
o indicador de operação pisca em 
vermelho, o alarme soa e a 
bomba para. 

 O recipiente da solução está 
vazio. 

1. Pressionar o botão de 
[Stop/Silence] (Parar/Silencio) 
para silenciar o alarme. 

2. Fechar a pinça rolete manual 
do equipo de infusão. 

3. Para terminar a infusão, 
desconectar a linha de 
infusão. Ou, para continuar a 
infusão, trocar o recipiente e 
então reiniciar a infusão 
seguindo os procedimentos de 
operação. 
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Sintomas Causas Ações Corretivas 

O indicador de alarme [Ar] pisca, 
o indicador de operação pisca em 
vermelho, o alarme soa e a 
bomba para. 

 Entrou bolha de ar no tubo. 
 
 O equipo de infusão não está 

devidamente ajustado. 
 
 O detector de ar na linha está 

manchado. 
 
 Está sendo usado um equipo 

de infusão não especificado. 
 

1. Pressionar o botão de [Stop 
/Silence] (Parar/Silencio) para 
silenciar o alarme. 

2. Fechar a pinça rolete manual. 
3. Abrir a porta, abrir a pinça de 

tubo empurrando a alavanca 
de liberação. 

4. Remover o tubo, checar a linha 
de infusão e dirigir a bolha de 
ar para cima, dentro do 
recipiente de gotas dando 
leves batidas no tubo. 

5. Se o detector de ar na linha 
estiver manchado, limpar com 
uma gaze contendo água fria 
ou morna. 

6. Se for usado um equipo de 
infusão não especificado, 
substituir por outro que seja 
especificado. 

7. Prender firmemente o tubo na 
bomba. Ter certeza de que o 
tubo se ajusta corretamente 
no detector de ar na linha. 

8. Fechar firmemente a porta e a 
alavanca da trava da porta 

9. Abrir a pinça rolete manual. 
10. Verificar se a Taxa de Infusão 

e o limite de fornecimento 
estão devidamente ajustados 
e então pressionar o botão 
[Start] (Iniciar). 

 
O indicador de alarme [Erro de 
Fluxo] pisca, o indicador de 
operação pisca em vermelho, o 
alarme soa e a bomba está 
parada.(Quando usar o sensor de 
gotejamento). 

 O recipiente da solução 
esvaziou. 

1. Pressionar o botão de [Stop 
/Silence] (Parar/Silencio) para 
silenciar o alarme.  

2. Fechar a pinça rolete manual 
do equipo de infusão. 

3. Para terminar a infusão, 
desconectar a linha de 
infusão. Ou para continuar a 
infusão trocar o recipiente e 
então reiniciar a infusão, 
seguindo os procedimentos de 
operação. 

 
 
O indicador de alarme [Erro de 
Fluxo] pisca, o indicador de 
operação pisca em vermelho, o 
alarme soa e a bomba está 
parada.(Quando usar o sensor de 
gotejamento). 

 O sensor de gotejamento foi 
colocado e tirado da bomba 
durante a infusão. 

1. Pressionar o botão de [Stop 
\Silence] (Parar/Silencio) para 
silenciar o alarme. 

2. Ter certeza em conectar o 
plugue do sensor de 
gotejamento. 

3. Verificar se a Taxa de Infusão 
e o limite de fornecimento 
estão apropriadamente 
ajustados e então pressionar o 
botão de [Start] (Iniciar). 
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Sintomas Causas Ações Corretivas 

O indicador de alarme [Erro de 
Fluxo] pisca, o indicador de 
operação pisca em vermelho, o 
alarme soa e a bomba está 
parada.(Quando usar o sensor de 
gotejamento). 

 O equipo de infusão não está 
devidamente ajustado. 

 
 Está se usando um equipo de 

infusão não especificado. 

Se estiver usando um equipo de 
infusão não especificado, 
substituir por um que seja 
especificado. 
Se o tubo não estiver 
devidamente preso na bomba 
tentar coloca-lo novamente. 
Em outros casos, contatar seu 
representante técnico autorizado 
da Terumo. 
 
1. Fechar a pinça rolete manual. 
2. Pressionar o botão de 

[Stop/Silence] (Parar/Silencio) 
para silenciar o alarme. 

3. Abrir a porta, soltar a pinça do 
tubo empurrando a alavanca 
de liberação. 

4. Se estiver usando um equipo 
de infusão não especificado, 
substituir por outro que seja 
especificado. 

5. Prender o tubo 
apropriadamente na bomba. 

6. Fechar a porta e a alavanca de 
travar a porta firmemente. 

7. Abrir a pinça rolete manual e 
confirmar que não há livre 
fluxo. 

 
 
O indicador de alarme [Erro de 
Fluxo] pisca, o indicador de 
operação pisca em vermelho, o 
alarme soa e a bomba está 
parada.(Quando usar o sensor de 
gotejamento). 

 O sensor de gotejamento não 
está corretamente preso na 
câmara de gotejamento. 

1. Pressionar o botão [Stop/ 
Silence] (Parar/Silencio) para 
silenciar o alarme.  

2. Prender corretamente o sensor 
de gotejamento na câmara de 
gotejamento. Assegurar-se de 
que a superfície da câmara de 
gotejamento e o sensor de 
gotejamento estejam secos. 

3. Verificar se a Taxa de Infusão 
e o limite de fornecimento 
estão corretamente ajustados 
e então pressionar o botão de 
[Start] (Iniciar). 

 
 
O indicador de alarme [Erro de 
Fluxo] pisca, o indicador de 
operação pisca em vermelho, o 
alarme soa e a bomba está 
parada.(Quando usar o sensor de 
gotejamento). 

 A pinça rolete manual 
localizada na linha acima da 
bomba, está fechada. 

1. Pressionar o botão de 
[Stop/Silence] (Parar/Silencio) 
para silenciar o alarme. 

2. Abrir a pinça rolete manual. 
3. Verificar se a Taxa de Infusão 

e o limite de fornecimento 
estão corretamente ajustados, 
e então reiniciar a infusão. 
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Sintomas Causas Ações Corretivas 

O indicador de alarme [Erro de 
Fluxo] pisca, o indicador de 
operação pisca em vermelho, o 
alarme soa e a bomba está 
parada.(Quando usar o sensor de 
gotejamento). 

 O sensor de gotejamento está 
manchado e por isso não pode 
detectar as gotas. 

1. Pressionar o botão de 
[Stop/Silence] (Parar/Silencio) 
para silenciar o alarme. 

2. Desconectar o sensor de 
gotejamento d câmara de 
gotejamento. Limpar o sensor 
de gotejamento e prender 
novamente. 

3. Verificar se a Taxa de Infusão 
e o limite de fornecimento 
estão corretamente ajustados, 
e então reiniciar a infusão. 

 
 
 
O indicador de alarme [Erro de 
Fluxo] pisca, o indicador de 
operação pisca em vermelho, o 
alarme soa e a bomba está 
parada.(Quando usar o sensor de 
gotejamento). 

 O tubo está obstruído. 
 
 A linha de infusão está 

obstruída no filtro, agulha, etc. 

1. Pressionar o botão de 
[Stop/Silence] (Parar/Silencio) 
para silenciar o alarme. 

2. Fechar a pinça rolete manual. 
3. Abrir a porta, soltar a pinça de 

tubo empurrando a alavanca 
de liberação. 

4. Remover o tubo, checar a linha 
de infusão e livrar-se da causa 
da oclusão. 

5. Prender apropriadamente o 
tubo na bomba. 

6. Fechar a porta e a alavanca de 
travar a porta firmemente. 

7. Abrir a pinça manual. 
8. Verificar se a Taxa de Infusão 

e o limite de fornecimento 
estão corretamente ajustados 
e então pressionar o botão de 
[Start] (Iniciar). 

 
 
O indicador de alarme [Erro de 
Fluxo] pisca, o indicador de 
operação pisca em vermelho, o 
alarme soa e a bomba está 
parada.(Quando usar o sensor de 
gotejamento). 

 O sensor de gotejamento está 
internamente desconectado. 

 Substituir o sensor de 
gotejamento por um novo. 

  

 
O indicador de alarme [Porta] 
pisca, o indicador de operação 
pisca em vermelho, o alarme soa 
e a bomba está parada. 

 A porta está aberta. 1. Pressionar o botão de 
[Stop/Silence] 
(Parar/Silencio) para 
silenciar o alarme. 

2. Fechar a porta e a trava da 
alavanca da porta firmemente. 

3. Verificar se a Taxa de 
Infusão e o limite de 
fornecimento estão 
corretamente ajustados e 
então pressionar o botão 
[Start] (Iniciar). 
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Sintomas Causas Ações Corretivas 

O indicador de alarme de [Bateria 
Baixa] pisca e soa o alarme. 

 A voltagem da bateria interna 
está baixa. 

1. Pressionar o botão de 
[Stop/Silence] (Parar/Silencio) 
para silenciar o alarme. 

2. Imediatamente conectar a 
bomba a uma fonte de energia 
CA ou CD. 

 
 
A precisão da Taxa de Infusão 
está baixa. 

 Está sendo usado um equipo 
de infusão não especificado. 

Substituir por um equipo de 
infusão especificado. 

 O equipo de infusão não está 
devidamente colocado. 

 Prender apropriadamente o 
tubo na bomba. 

 
 
Aparece no mostrador [Err ] 
(Erro ) e o alarme soa. 

 Mau funcionamento da unidade. Contatar seu representante 
técnico autorizado da Terumo 
para conserto. 

 
 
Indicação de Erro 
 
Erro Nº Erro  Erro Nº Erro  Erro Nº Erro 
Err 1 Erro de CPU Err 6 Erro de Sinal Err b Erro de Sensor  
Err 2 Erro de CPU Err 7 Erro de Sinal Err C Erro de Sensor 

Err 3 Erro Rotação do 
Motor Err 8 Erro de Botão Err d Erro de Sensor 

Err 4 Erro de CPU Err 9 Erro Pinça de 
Tubo Err E Erro de Sensor 

Err 5 Erro de ROM Err 8 Erro de Sinal Err F Erro no circuito 
eletrônico interno 

 
 
Cuidados 
 
 Quando outro alarme é ativado depois de ter sido pressionado o botão de 

[Stop/Silence] (Parar/Silencio) para silenciar o alarme, o indicador de alarme 
correspondente pisca mas não há som de alarme secundário.  
O alarme soa novamente se nenhuma ação corretiva for tomada dentro de 2 minutos 
após ter sido ativado o alarme. 

 
 Assegurar-se de checar a Taxa de Infusão e o limite de fornecimento antes de reiniciar 

a infusão. 
 
 Sob condição de alarme, logo após ligar a energia, o som do alarme não irá soar. 
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Equipos de Infusão Especificados  
 
Usar os equipos de infusão abaixo relacionados para a bomba de infusão  
Terufusion TE-171 / TE-172. 
 
Equipos de Infusão Especificados 
 
Volume de Gotejamento Equipos de Infusão Especificados 

15 / 20 gotas mL Equipo de Infusão Terufusion tipo E para bomba 
Equipo de Infusão Terufusion para bomba 

60 gotas / mL Equipo de Infusão Terufusion Volumétrico tipo E para bomba  
Equipo de Infusão Volumétrico para bomba  

 
Tubo de Extensão para Transfusão de Sangue 
Nome do Produto Código do Produto 
Tubo de Extensão SAFEED para usar com as bombas XXBPH165L 
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Especificações 
 
 
Nome do Produto Bomba de Infusão Terufusion TE-171  Bomba de Infusão Terufusion TE-172  
Modelo TE-171 TE-172 

Sistema de 
 Bombeamento 

Sistema peristáltico MidPress (Um novíssimo sistema desenvolvido para fornecer 
uma precisa infusão sem pressionar completamente o tubo. 
 

Precisão Dentro de ± 3%:   
 
Equipo de Infusão Terufusion  
tipo E para Bomba Especificado. 
Água/Salina 
Segunda Hora  
1,0 mL/h ou mais 
25º C 

 Condições: 
(Valor Nominal) Equipo de infusão 

 
Solução: 
Tempo de Teste: 
Taxa de Infusão: 
Temperatura: 

 
 

 

  
 Dentro de ± 5%:   

 
Equipo de Infusão Terufusion  
para Bomba Especificado  
Água / Salina 
Segunda Hora  
1,0 mL/h ou mais 
25º C 

 Condições: 
Equipo de Infusão 
 
Solução: 
Tempo de Teste: 
Taxa de Infusão 
Temperatura: 

 
 
 

 

  

Taxa de  
Fornecimento 

0,1-1200 mL/h  
0,1 – 99,9 mL/h: incrementos de 0,1 mL 
100 – 1200 mL/h: incrementos de 1 mL/h  

(Taxa de Infusão pode ser ajustada em incrementos de 1 mL/h sobre toda a 
faixa, com o botão Selecionar no modo interno) 

  
Limite de 
Fornecimento 1- 9999 mL (incrementos de 1 mL) ou “- - - - “ (limite livre de fornecimento). 

  

Volume Fornecido 

0,0 – 9999 mL  
0,0 –99,9 mL: incrementos de 0,1 mL  
100 –9999 mL: incrementos de 1 mL  

(A leitura do volume fornecido é com: incrementos de 1 mL na faixa de 1 a 9999 
mL pelo botão de seleção do modo interno) 
 

Purgação Maior que 500 mL/h 
 

Alarmes 

Ar/ Oclusão / Erro de Fluxo / Porta /  Bateria Baixa 
* O indicador de operação pisca em vermelho, aparece o alarme de mensagem. 
A bomba para exceto durante o alarme de bateria baixa. 
 

Detecção de Pressão 
de Oclusão 

13,3-133,3 kPa (100 – 1000 mmHg); (0,1 – 1,4 kgf/cm2) 
A detecção da pressão pode ser ajustada em 3 níveis (L, M, H) dentro da faixa 
acima. 
 

Função de 
Conclusão 

Quando o volume total fornecido alcança o limite de fornecimento  
pré-ajustado, o indicador e o alarme notificam o operador. 
 

Alarme de Chamada 
de Enfermeira 

Contem uma saída de alarme de relê de contato. (pode ser conectado ao 
sistema de chamado de enfermeira). Taxa de Contato: 12CDV / 1,0 A. 
 

Interface de 
Computador *1 RS -232C / RS –485 

 
*1 Interface de Computador está disponível no produto especificado. 
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Funções Especiais - A função KVO - Keep Vein Open (Manter a veia aberta) (Após o limite de 

fornecimento ter sido alcançado, a infusão é continuada à 1mL/h para uma 
taxa de fluxo ajustada de  1 mL/h; ou pelo ajuste da Taxa de Infusão < 1 
mL/h) 

- Função da Pinça de tubo (quando a porta é aberta o tubo automaticamente é 
pinçado) 

- Função de limpar a tela do volume fornecido. 
- Tempo restante mostrado. 
- Indicador da capacidade da bateria (em 3 níveis). 
- Brilho da tela do mostrador ajustável (pode ser ajustado em 2 níveis). 
- Volume de alarme ajustável (em 3 níveis). 
- Funções de histórico de operação (Armazenamento/ Exibição de histórico de 

operação). 
- Função de Standby (espera). 
- Função de repetir alarme. 
- Função de Aviso para iniciar. 
 
As funções a seguir podem ser pré-selecionadas via botões internos: 
- Função de Memória de Volume. 
- Incrementos de 1mL/h para a Taxa de Infusão. 
 

Condições da 
Operação 

Temperatura: + 5 a + 40º C / Umidade: 20 a 90% 

 
Condições de 
Armazenamento 
 

 
Temperatura: –20 a +45º C / Umidade 10 a 95% (Não condensada) 

Fornecimento de 
Energia 

- 100 CA – 120V  /  100 CA– 240V, 50/60 Hz 
- 12 DC– 15 V 
- Bateria Interna Níquel – Cádmio. 
Tempo de operação: aproxim. 3 horas 

  
 Condições: - Bateria Nova 

- Taxa de Infusão 25 mL/h 
- Temperatura de 25º C 
- Com a Energia Desligada 
- Após 15 horas carregando 

Consumo de Energia 
 

24 VA (100 AC- 120V) / 28 VA (100 AC– 240 V), 11W (energia DC ) 

Classificação Classe I e Fornecedor de energia interna: Tipo CF/IPX1 Operação Continua 
Dimensões 100 (L) x 208 (A) x 208 (P) mm (excl. saliências) 

 
Peso Aprox, 3,6 kg (TE-171) e 3,7 kg (TE-172) 
 
TE- 172 

 

Modo Peso Corporal Taxa da Dose:  0,01 –99,99 g/kg/min (incremento de 0,01 g/kg/min.) 
 Peso Corporal: 0,1 –300 kg (incremento 0,1 kg) 

Massa da Droga: 0,1 –999.9 mg (incremento 0,1 mg) 
Volume da Solução: 0,1 –999,9 mL (incremento 0,1 mL) 

 
*As especificações e os desenhos estão sujeitos a modificações sem aviso. 
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Acessórios 
 
Cabo de energia CA: 
Pinça para Haste: 
Fusível  
Manual de Instruções: 

:1 unidade 
:1 unidade 
:2 peças 
:1 cópia 

 
 
Opções (disponíveis separadamente) 
 
Nome do Produto Código do Produto 
Sensor de gotejamento 
Cabo de DC 
Cabo de Chamada de Enfermeira 

TE 971 
--- 
--- 

 
 
 
 
 
Especificações dos Cabos 
 
Unidades Disponíveis 
 
Número Nova 
Encomenda Voltagem Tipo de Tomada Tipo de 

Soquete 
Modo Peso de 

Corpo 
Interface de 
Computador 

TE 171NX1 100 a 120v Tipo Americano  - - 
TE171CX1 100 a 120v Tipo Americano  - Sim 
TE-172CX1 100 a 120v Tipo Americano  Sim Sim 

 
Nota 
São necessários procedimentos separados de ajuste para o produto com plugue de 
voltagem com combinação diferente da lista acima. 
 

C 0197 
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Características 
 
Os seguintes dados de testes mostram o desempenho da exatidão da taxa de fluxo e a detecção 
de oclusão. 
Os testes foram executados de acordo com IEC 60601-2-24. Favor consultar esta norma para 
informações detalhadas sobre o protocolo de teste. 
 
Exatidão da Taxa de fluxo 
A fim de demonstrar a exatidão total e instantânea da taxa de fluxo da bomba, são mostradas 
curvas representativas de iniciação e trumpet. As curvas foram medidas a uma taxa de fluxo de 
1 e 25 mL/h respectivamente, usando o equipo de infusão Terufusion tipo E para bomba. 
 
Nota 
A exatidão da taxa de fluxo está relacionada ao desempenho do equipo de infusão. (de uso 
único). Portanto, os gráficos mostrados podem servir somente como representação do 
desempenho da combinação do equipo de infusão e da bomba. 
 
 
Explicação das curvas de iniciação. 
 

Os eixos horizontais indicam o tempo da medição; os eixos verticais indicam a taxa de fluxo 
medida. A curva pode servir com uma indicação do tempo que levou para alcançar a taxa de 
fluxo mostrada na bomba (tempo de iniciação).  
Favor notar que o tempo de iniciação diminui enquanto a taxa de infusão aumenta. 
 
Explicação das Curvas de Trumpet 
 
Os eixos horizontais indicam a janela de observação; os eixos verticais mostram a porcentagem 
de desvio na taxa de fluxo indicada pela bomba. A linha horizontal pontilhada indica o desvio 
zero. A linha sólida horizontal representa a porcentagem total de erro da bomba, medida sobre a 
segunda hora de teste. O cone da curva trumpet mostra a regularidade da taxa de fluxo medida 
nas janelas de 2, 5, 11, 19 e 31 minutos.  
Favor notar que este cone vai diminuindo à medida que a taxa de infusão aumenta.  
 
Exatidão da Taxa de fluxo (exemplo típico) 
 

Taxa de Fluxo: 1mL/h Taxa de Fluxo: 25 mL/h 
Curva de Iniciar Curva de Iniciar 

 

 
0:00:00 1:00:00 2:00:00 

 Tempo 

 
0:00:00 1:00:00  2:00:00 

 Tempo 
 

Curva Trumpet Curva Trumpet  
 

  
 Intervalos de Observação (min) Intervalos de Observação (min) 

Porcentagem de erro total = +0.62 (%)  

 
Porcentagem de erro total = -0.22 (%) 
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Desempenho da Detecção de Oclusão 
 
Os dados a seguir servem como uma indicação do desempenho da detecção de 
oclusão. Para isso, os dados representativos são: 
 
* pressão da oclusão medida 
* o tempo para soar o alarme de oclusão 
* o volume do “bolus” liberado da oclusão 
 
Esses dados foram medidos para uma taxa de fluxo de 1 e 25 mL/h respectivamente, 
usando um Equipo de Infusão Terufusion tipo E para bomba. Para cada taxa de fluxo, o 
nível de detecção da pressão de oclusão foi ajustado para cada um dos 3 diferentes 
níveis (L.M.H.). 
 

Taxa de Fluxo 
(mL/h) 

Ajuste Oclusão Pressão Oclusão 
(mmHg) 

Tempo para 
Alarme  

(h, min, seg) 

Volume do Bolus 
(mL) 

Baixo 191 10’ 37” 0,16 

1 Médio 364 18’ 26” 0,28 
Alto 522 28’ 55” 0,42 

25 
Baixo 191 28” 0,12 
Médio 316 37” 0,23 
Alto 519 1’ 01” 0,37 

 

* Exemplo típico. 
 
Terumo Corporation Tokyo, Japan 
Terumo Europe N.V. 3001 Leuven, Belgium 
® : Marca e Patente Registrada 
MidPress é uma patente da Terumo Corporation 
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Suporte Técnico / Tabelas EMC 
 
 
Tabela 201 – Guia e declaração do fabricante – emissões eletromagnéticas – para todo 

Equipamento e Sistemas (ver 6.8.3.201 a)3)) 
 

Guia e declaração do fabricante – emissões eletromagnéticas 
A bomba de infusão TERUFUSION TE-171 / TE-172 é indicada para uso em ambientes 
eletromagnéticos especificados abaixo. O cliente ou o usuário da bomba de infusão 
TERUFUSION TE-171 / TE-172 deve assegurar que ela é usada em tais ambientes. 
Teste de Emissões Concordância Ambiente Eletromagnético-Guia 
Emissões RF 
CISPR 11 

Grupo 1 A bomba de infusão TERUFUSION TE-171 / TE-
172 usa energia RF somente para sua função 
interna. Portanto, suas emissões RF são muito 
baixas e provavelmente não causam qualquer 
interferência num equipamento eletrônico próximo. 

Emissões RF 
CISPR 11 

Classe [B] A bomba de infusão TERUFUSION TE-171 / TE-
172 é apropriada para uso em todos os locais, 
incluindo locais domésticos e isto diretamente 
conectado a rede pública de fonte de energia de 
baixa voltagem que fornece para edifícios usado 
para propósitos domésticos. 

Emissões 
Harmônicas 
IEC 61000-3-2 

Classe [A] 

Flutuações de 
Voltagem / emissões 
trêmulas 
IEC 61000-3-3 

Concorda 

 
 



 59

Tabela 202 – Guia e declaração do fabricante –imunidade eletromagnética – para 
todo Equipamento e Sistemas (ver 6.8.3.201 a) 6)) 

 
Guia e declaração do fabricante –imunidade eletromagnética 
A bomba de infusão TERUFUSION TE-171 / TE-172 é indicada para uso em ambientes 
eletromagnéticos especificados abaixo. O cliente ou o usuário da bomba de infusão 
TERUFUSION TE-171 / TE-172 deve assegurar que ela é usada em tais ambientes. 
Teste de 
Imunidade 

IEC 60601 nível de 
teste 

Teste de 
Concordância 

Guia - Ambiente 
eletromagnético 

Descarga 
eletrostática (ESD) 
IEC 61000-4-2 

± 6 kV contato 
± 8 kV Ar 

± 8 kV contato 
± 15 kV Ar 

O piso deve ser de madeira, 
concreto ou cerâmico. Se 
os pisos são cobertos com 
material sintético, a 
umidade relativa deve ser 
no mínimo 30%.  

Estado Transitório 
rápido 
elétrico/Explosão 
IEC 61000-4-4 

± 2 kV para linhas 
de fonte de energia 
± 1 kV para linhas 
de entrada/saída 

± 2 kV para linhas 
de fonte de energia 
± 1 kV para linhas 
de entrada/saída 

A qualidade da energia 
principal deve ser tal como 
um ambiente típico 
comercial ou hospitalar. 

Oscilação 
IEC 61000-4-5 

± 1 kV modo 
diferencial 
± 2 kV modo 
comum 

± 1 kV modo 
diferencial 
± 2 kV modo 
comum 

A qualidade da energia 
principal deve ser tal como 
um ambiente típico 
comercial ou hospitalar. 

Queda de 
Voltagem, 
interrupções curtas 
e variações de 
voltagem nas linhas 
de entrada da fonte 
de energia. 
IEC 61000-4-11 

<5% UT 
(>95%queda no UT) 
Para 0,5 ciclo 
40% UT 
(60% queda em UT) 
Para 5 ciclos 
70% UT 
(30% queda em UT) 
Para 25 ciclos 
<5% UT 
(>95% queda em UT) 
Para 5 segundos 

<5% UT 
(>95%queda no UT) 
Para 0,5 ciclo 
40% UT 
(60% queda em UT) 
Para 5 ciclos 
70% UT 
(30% queda em UT) 
Para 25 ciclos 
<5% UT 
(>95% queda em UT) 
Para 5 segundos 

A qualidade da energia 
principal deve ser tal como 
um ambiente típico 
comercial ou hospitalar. Se 
o usuário da bomba de 
infusão TERUFUSION TE-
171 / TE-172 requer 
operação contínua durante 
interrupções da energia 
principal, é recomendado 
que a bomba de infusão 
TERUFUSION TE-171 / TE-
172 seja energizada por 
uma fonte de energia que 
não seja interrompida ou de 
uma bateria. 

Freqüência de 
energia (50/60 Hz) 
campo magnético 
IEC 61000-4-8 3 A / m 400 A / m (*) 

Campos de energia de 
freqüência magnética 
devem estar em níveis 
característicos de um local 
típico num ambiente 
comercial ou hospitalar 

Nota: UT é a voltagem principal A.C. anterior para aplicação dos níveis de teste. 
 
 
(*) A bomba de infusão TERUFUSION TE-171 / TE-172 está em concordância com os níveis 
mais estritos da IEC 60601-2-24: 1998 
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Tabela 203 – Guia e declaração do fabricante –imunidade eletromagnética – para 
todo Equipamento de Suporte- Vida e Sistemas (ver 6.8.3.201 b)  
 

Guia e declaração do fabricante –imunidade eletromagnética 
A bomba de infusão TERUFUSION TE-171 / TE-172 é indicada para uso em ambientes 
eletromagnéticos especificados abaixo. O cliente ou o usuário da bomba de infusão 
TERUFUSION TE-171 / TE-172 deve assegurar que ela é usada em tais ambientes. 
Teste de 
Imunidade 

IEC 60601 nível de 
teste 

Nível de 
Concordância 

Guia - Ambiente 
eletromagnético 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
RF Conduzido 
IEC 61000-4-6 
 
 
 
 
 
 
RF Radiado 
IEC 61000-4-3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3 Vrms 
150 kHz a 80 MHz 
Faixa externa ISMa  
 
10 Vrms 
150 kHz a 80 MHz 
Faixa ISMa  
 
10 V/m 
80 MHz a 2,5 GHz 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3 Vrms 
 
 
 
10 Vrms 
 
 
 
10 V/m 

Equipamentos de comunicação 
RF móvel e portátil deve ser 
usado o mais longe de qualquer 
componente da bomba de infusão 
TERUFUSION TE-171 / TE-172, 
incluindo cabos, do que a 
distância de separação 
recomendada calculada da 
equação aplicável a freqüência do 
transmissor. 
Distância de Separação 
recomendada 
D= 1,2 √ P 
 
 
 
D= 1,2 √ P 
 
 
 
D=1,2 √ P  80 MHz a 800 MHz 
D=2,3 √ P  800 MHz a 2,5 MHz 
Onde P é a classificação de 
energia de entrada máxima do 
transmissor em watts (W) 
concordando com o transmissor 
do fabricante e d é a distância de 
separação recomendada em 
metros (m)b 
 
A força de campo dos 
transmissores RF fixados, como 
determinado por um examec 
eletromagnético do local deve ser 
menor do que o nível de 
concordância em cada faixa de 
freqüênciad. Interferência pode 
ocorrer na vizinhança do 
equipamento marcado com o 
seguinte símbolo: 
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Nota 1 Aplica à 80 MHz e 800 MHz a faixa de maior freqüência  
Nota 2 Este guia não pode ser aplicado em todas as situações. Propagação 
eletromagnética é afetada pela absorção e reflexão das estruturas, objetos e pessoas. 
a  A faixa  ISM (industrial, científico e médico) entre 150 kHZ e 80 MHz são 6,765 MHz a 
6,795 MHz; 13,553 MHz a 13,567 MHz; 26,957 MHz a 27,283 MHz; e 40,66 MHz a 40,70 
MHz. 
 
b Os níveis de concordância na faixa de freqüência ISM entre 150 kHz e 80 MHz e na 
faixa de freqüência 80 MHz a 2,5 GHz são indicadas para diminuir a probabilidade que os 
equipamentos de comunicação portáteis/móveis podem causar interferência se forem 
inadvertidamente trazidos às áreas do paciente. Por esta razão, um fator adicional de 10/3 
é usado no cálculo da distância de separação recomendada para transmissores nestas 
faixas de freqüência. 
 
c Campos de Força dos transmissores fixos, tais como as estações de base para radio 
telefones (Celular/Sem fio) e rádios móveis de terra, radio amador radiodifusão AM e FM e 
radiodifusão TV não pode ser prognosticado teoricamente com precisão. Para taxar o 
ambiente eletromagnético devido ao transmissor RF fixado, uma área eletromagnética 
inspecionada deve ser considerada. Se o campo de força medido no local no qual a 
bomba de infusão TERUFUSION TE-171 / TE-172 for usada excede o nível de 
concordância RF aplicável acima, a bomba de infusão TERUFUSION TE-171 / TE-172 
deve ser observada para operação normal de verificação. Se um desempenho anormal for 
observado, medidas adicionais podem ser necessárias, tais como a reorientação ou 
recolocação da bomba de infusão TERUFUSION TE-171 / TE-172. 
 
d Sobre a faixa de freqüência 150 kHz a 80 MHz, os campos de força devem ser menor do 
que 3 V/m. 
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Tabela 205 - Distâncias de Separação recomendadas entre equipamentos de 
comunicação RF móvel e portátil e o Equipamento ou Sistema – para Equipamento 
de Suporte de Vida e Sistemas (ver 6.8.3.201 b)) 
 
 
Distâncias de Separação recomendadas entre equipamentos de comunicação RF móvel e 
portátil e a bomba de Infusão TERUFUSION TE-171 / TE-172 
A bomba de Infusão TERUFUSION TE-171 / TE-172 é indicada para uso em um ambiente 
eletromagnético no qual distúrbios de radiação RF são controlados. O cliente ou o usuário da 
bomba de Infusão TERUFUSION TE-171 / TE-172 pode ajudar na prevenção da interferência 
eletromagnética mantendo uma distância mínima entre os equipamentos de comunicação RF 
portáteis e móveis (transmissores) e a bomba de Infusão TERUFUSION TE-171 / TE-172, como 
recomendado abaixo, de acordo com a energia de saída máxima dos equipamentos de 
comunicação. 
 Distância de Separação de acordo com a freqüência do transmissor 

m 

Taxa Máxima 
da Energia de 

Saída do 
Transmissor 

Faixas de 
Saída ISM de 
150 kHz a 80 

MHz 
 

Faixas ISM de 
150 kHz a 80 

MHz 
 

80 MHz a 800 
MHz 800 MHz a 2,5 GHz 

W D=1,2 √ P D=1,2 √ P D=1,2 √ P D=2,3 √ P 
0,01 0,12 0,12 0,12 0,23 
0,1 0,38 0,38 0,38 0,73 
1 1,2 1,2 1,2 2,3 
10 3,8 3,8 3,8 7,3 
100 12 12 12 23 

Para transmissores taxados numa energia de saída máxima não descrita acima, a distância de 
separação recomendada d em metros (m) pode ser determinada usando a equação aplicável 
para a freqüência do transmissor, onde P é a energia de saída máxima taxada do transmissor 
em watts (W) concordando com o transmissor do fabricante. 
 
Nota 1 Aplica à 80 MHz e 800 MHz a faixa de maior freqüência  
 
Nota 2 A faixa ISM (industrial, científico e médico) entre 150 kHZ e 80 MHz são 6,765 MHz a 
6,795 MHz; 13,553 MHz a 13,567 MHz; 26,957 MHz a 27,283 MHz; e 40,66 MHz a 40,70 MHz. 
 
Nota 3 Um fator adicional de 10/3 é usado no cálculo da distância de separação recomendada 
para transmissores na faixa de freqüência ISM entre 150 kHz e 80 MHz e na faixa de freqüência 
80 MHz a 2,5 GHz para diminuir a probabilidade que o equipamento de comunicação portátil e 
móvel possa causar interferência se for inadvertidamente trazido à área do paciente. 
 
Nota 4 Estas orientações não podem ser aplicadas em todas as situações. Propagação 
eletromagnética é afetada pela absorção e reflexão das estruturas, objetos e pessoas. 
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TERMO DA GARANTIA 
 
A empresa TERUMO MEDICAL DO BRASIL LTDA., como representante no Brasil da TERUMO 
CORPORATION, garante que os instrumentos que vende estão isentos de defeitos de fabricação e de 
materiais durante o uso normal pelo comprador original. 
 
A TERUFUSION® Bomba de Infusão TE-171 / TE- 172, Terumo, não apresenta nenhuma falha de material 
ou de processo até após instalação, desde que instalados pelos técnicos da Terumo e que a operação do 
equipamento seja feita de acordo com as instruções de uso indicadas no manual do Usuário. 
 
A garantia é válida por 1 (um) ano a partir da data de instalação, para o comprador 
original ou até que o produto seja transferido do comprador original, o que ocorrer 
primeiro. 
 
Se quaisquer defeitos ocorrerem durante o Período de Garantia, entre em contato com o Serviço da 
Terumo imediatamente e esteja preparado para fornecer detalhes pertinentes concernindo o defeito, o 
número do modelo e o número de série. 
 
Condições 
Em caso da TERUFUSION® Bomba de Infusão TE-171 / TE-172, Terumo apresentar defeito, não 
respectivo de uso normal no período de garantia, será gratuitamente reparado dentro de um ano a partir 
da data da instalação. 
Entretanto, deve ser observado que a Terumo não oferece garantias para os seguintes problemas: 
 
 Defeito ou dano causado por desastre natural, como incêndio ou enchente. 
 
 Defeito ou dano causado por falta de cuidado ou mau uso. 
 
 Manutenção dos componentes ou uso atual das peças de substituição e itens de consumo que não 

sejam especificados pela Terumo. 
 
 Estado irrecuperável causado por desmontagem por um cliente e modificação realizada pelo pessoal ou 

por uma parte não autorizada pela Terumo. 
 
 Corrosão anormal do circuito elétrico causada por gases corrosivos extremamente fortes ou infiltrações 

de líquidos.  
 
A responsabilidade da Terumo para todas as questões oriundas do fornecimento, instalação, uso, reparo 
e manutenção do instrumento, sejam oriundos sob essa Garantia ou de outra forma, será limitada 
unicamente ao reparo ou (à critério da Terumo) reposição do instrumento ou dos componentes do mesmo.  
Em nenhum caso a Terumo será responsável por injúrias sustentadas por terceiros, danos incidentais ou 
conseqüenciais ou lucros perdidos.  
 
Assistência Técnica, Peças, e Informações ao Consumidor: 
 
Fabricado por: 
 

Terumo Corporation 
44-1, 2-chome, Hatagaya, Shibuya-ku 
Tóquio - Japão 

Importado e Distribuído por: 
 

TERUMO MEDICAL DO BRASIL LTDA. 
Praça General Gentil Falcão, 108 conj. 91 e 92 - Brooklin Novo- São Paulo-SP 

C.N.P.J. 03.129.105/0001-33 

Registro ANVISA: 80012280105 
Resp. Téc. Daniela Félix de Almeida – CRBM-SP nº 10.146 

 
Informações ao Consumidor:  Fone: (0XX11) 35943800 E-mail: sac@terumo.com.br 
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